Diabeteshandleplan

Aarhus Kommune

– Sammen om diabetes

1

Diabeteshandleplan - Sammen om diabetes
Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan 2018
Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
Kontakt: Sundhedsstrategi og Forebyggelse, sundhed@mso.aarhus.dk
Grafisk design: ActVisual og Kommunikationsafdelingen
i Sundhed og omsorg
Foto: Niels Åge Skovbo, Allan Witte,
Brian Rasmussen/Fotografhuset og www.shutterstock.com

Forord af rådmand Jette Skive
I Aarhus ønsker vi at styrke indsatsen for de mennesker, der har diabetes tæt
inde på livet. Vi ønsker, at aarhusianerne får den hjælp, som de har brug for
– uden at det skal være forbundet med skyld. Vi ønsker også at skabe
livsglæde, fællesskaber og muligheder for, at familier med type 1-diabetes
kan få en god hverdag, hvor sygdommen fylder mindst muligt.
Og for de aarhusianere, der er i risiko for at udvikle type 2-diabetes, vil vi
række hånden ud og rykke tættere sammen omkring forebyggelse i
hverdagslivet, tidlig opsporing og evnen til at kunne drage omsorg for eget
helbred. Det er målet med denne aarhusianske Diabeteshandleplan, som jeg
er glad for at præsentere.
Diabeteshandleplanen er i høj grad blevet til i dialogen med de borgere og
familier, som lever med begge typer af diabetes, og gennem inddragelse og
drøftelser med dygtige fagfolk på hospitalerne, privatpraktiserende læger,
foreningslivet og andre vigtige aktører på diabetesområdet i Aarhus
Kommune.
Jeg håber, at Diabeteshandleplanen kan være rammen om et Aarhus, hvor
børn og unge vokser op i sunde og trygge rammer, og hvor gode vaner
følger den enkelte ind i voksenlivet, så flest mulige aarhusianere kan leve et
langt og godt liv med og uden diabetes.
God læselyst!
Med venlig hilsen
Jette Skive
Rådmand for Sundhed og Omsorg

5

Sammen om diabetes
Diabetes er en folkesygdom i negativ udvikling med en fordobling af antal
diabetikere i Danmark gennem de seneste ti år. Derudover er diabetes en af de
kroniske sygdomme, som rammer allerflest danskere. Specielt for type
2-diabetes går udviklingen stærkt. Der er således en forventning om, at
430.000 danskere har type 2-diabetes i år 2030, sammenholdt med de 227.525
danskere, som i dag er diagnosticeret med type 2-diabetes
(Diabetesforeningen, 2018). I Aarhus lever 10.150 mennesker med type
2-diabetes, mens 3.045 borgere skønnes at leve med sygdommen uden at vide
det. Derudover estimeres det, at yderligere 15.225 mennesker har en form for
forstadie til sygdommen, hvilket betyder, at de er i stor risiko for at udvikle en
egentlig type 2-diabetes (Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme, RUKS,
2016 & Diabetesforeningen).
Mennesker med type 1-diabetes udgør omkring 10 procent af den samlede
diabetesforekomst, og sygdommen rammer ofte børn eller yngre voksne. På
landsplan svarer det til, at 25.225 danskere har en type 1-diabetes, som er en
sygdom, der hverken kan forebygges eller helbredes. Dog kan vi understøtte,
at de børn og unge, der skal leve med sygdommen resten af deres liv, får de
bedste betingelser for at leve et godt liv med diabetes (Den Nationale Diabeteshandlingsplan, Sundheds- og Ældreministeriet 2017). I Aarhus er der
registreret 1.425 tilfælde af type 1-diabetes (Register for Udvalgte Kroniske
Sygdomme, RUKS, 2016).
Livsstilsfaktorer som mad og måltider, bevægelse og fysisk aktivitet har en klar
sammenhæng til udviklingen af type 2-diabetes. Endvidere er mere end 80% af
mennesker med type 2-diabetes overvægtige, ligesom der ses en højere
forekomst af sygdommen blandt særlige etniske grupper. Kost og livsstil er
med andre ord væsentlige faktorer i et målrettet samarbejde om at bremse
udviklingen af type 2-diabetes (Den Nationale Diabeteshandlingsplan,
Sundheds- og Ældreministeriet 2017). Derfor indeholder den fremadrettede
diabetesindsats bl.a. ambitionen om, at vi bliver langt bedre til at forebygge
type 2-diabetes og opdage de tidlige stadier af en livsstilsrelateret diabetes.
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Dette kræver dels en større bevidsthed om, hvordan en sund livsstil kan være
med til at holde en lang række kroniske sygdomme fra døren, at børn og unge
udvikler gode vaner i familielivet, som de kan tage med sig ind i voksenlivet
samt tidlig opsporing af forstadier til type 2-diabetes.
For en stor del af de mennesker, som har diabetes tæt inde på livet, opleves
sygdommen som værende en stor belastning for både dem selv og deres
pårørende. Særligt for mennesker med andre sygdomme, eller som kæmper
med andre sociale problemstillinger, er det ofte en stor udfordring at
håndtere sygdommen. Derfor er der en øget risiko for, at særligt sårbare og
udsatte grupper af borgere tabes i overgangen mellem sektorer, hvilket giver
en social slagside i såvel opsporing som behandling af diabetes. En social
slagside, som er uacceptabel (Diabetesforeningen, 2018). Diabetes er desuden
en af de helt store sundhedspolitiske udfordringer, som hvert år koster det
danske samfund mere end 3 mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion
(Den Nationale Diabeteshandlingsplan, Sundheds- og Ældreministeriet 2017).

Et område i udvikling
Der har de seneste år været en positiv udvikling på diabetesområdet både
nationalt, regionalt og kommunalt. Som nogle eksempler kan nævnes
Sundhedsstyrelsens Faglige Anbefalinger for arbejdet med udvalgte kroniske
sygdomme, De Nationale Mål for Sundhedsvæsenet, ny overenskomst for
praktiserende læger, Aarhus Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalen. Endelig blev en National Diabeteshandlingsplan præsenteret i
november 2017. I tillæg har Sundhedsstyrelsen udsendt reviderede
forebyggelsespakker i april 2018, og Kommunernes Landsforening præsenterede deres forebyggelsesudspil i januar 2018. Således er der med afsæt i tværgående initiativer og politiske fokusområder skabt momentum omkring den
fremtidige diabetesindsats, med mulighed for et endnu stærkere samarbejde
og samspil på tværs af sektorer, til gavn for de borgere og familier, der har
diabetes tæt inde på livet, eller som er i risiko for at udvikle
en livsstilsrelateret diabetes.

Fra tværgående momentum til forandring
En Aarhusiansk Diabeteshandleplan omsætter de tværgående initiativer til
konkrete og retningsvisende fokusområder, der samtidig udtrykker visioner
og ønsker for diabetesindsatsen, med særlig fokus på de politiske 		
målsætninger og eksisterende prioriterede fokusområder. Handleplanen skal
dermed forstås som en kommunal udgave af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, der samtidig anlægger Aarhus Kommunes 0-100-års perspektiv,
med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed, og som engagerer alle
relevante aktører i indsatsen mod diabetes på tværs af fagområder og sektorer. Derudover udtrykker handleplanen et ønske om at arbejde familieorienteret inden for rammerne af de forskellige fokusområder, med inddragelse
af familien, netværket og fællesskabet omkring den enkelte borger. Således
tænkes diabetesindsatsen ind mod civilsamfundet og det levede liv, foreningslivet og frivillige aktører.
At forbedre samarbejdet på tværs af fagligheder og sektorer samt at udvikle
diabetesindsatsen til gavn for borgere i Aarhus Kommune, med såvel type
1- som type 2-diabetes, er en løbende og vedvarende proces. Samarbejdet er
dynamisk, og spænder bredt fra forebyggelse og tidlig opsporing til behandling og rehabilitering. Diabeteshandleplanen vil derfor over tid blive udviklet
og omsat til konkrete handlinger med afsæt i fire fokusområder og målet
om at indfri de opstillede målsætninger. Nogle af handleplanens beskrevne
mulighedsrum dækker over eksisterende indsatser og tilbud, mens andre er
et udtryk for indsatsområder, hvor samarbejdet omkring diabetes kan tætnes
og udvikles yderligere. Således udtrykker Diabeteshandleplanen en handlingsorienteret retning for et fælles løft af diabetesindsatsen, hvor fagligheder og
sektorer rykker tættere sammen om udfordringen og fælles prioriteringer.
Selvom Aarhus Kommune er afsender på denne Aarhusianske Diabeteshandleplan, er stemmerne bag handleplanen mange, og flere forskellige aktører vil
udmønte og bære handlingerne frem til gavn for byens borgere.
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Fire fokusområder
- i et 0-100 års perspektiv og via en familieorienteret tilgang med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed
Nedenfor præsenteres de konkrete og retningsvisende fokusområder, der udtrykker visioner og ønsker for diabetesindsatsen i Aarhus Kommune. De tre fokusområder ”forebyggelse og tidlig indsats“, ”styrket indsats for borgere med type
1-diabetes – særligt for børn og unge” og ”sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred” hviler alle på et fælles fundament, nemlig at indsatsen

8

skal være ”på borgerens præmisser” – som således er det overordnede fokusområde. Med andre ord vil ”på borgerens præmisser“ være et bærende princip for
diabetesindsatsen, som går på tværs af aktører og målgrupper. Endvidere vil et
tættere samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus og Diabetesforeningen
styrke videns- og erfaringsgrundlaget i diabetesindsatsen.

På borgerens præmisser

Forebyggelse og tidlig indsats

Side 18

Side 20

Styrket indsats for borgere
med type 1-diabetes
– særligt børn og unge

Sammenhæng i behandlingen og
omsorg for eget helbred

Side 28

Side 34
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Fire fokusområder
- i et 0-100 års perspektiv og via en familieorienteret tilgang med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed
Nedenfor opridses kort de fire fokusområder. For hvert af fokusområderne
præsenteres fra side 18 og frem en konkretisering af målgrupper og indsatsområder samt en række tilhørende mulighedsrum. Mulighedsrummene skal
forstås som de handlerum, hvor aktører på tværs af sektorer og civilsamfund

På borgerens præmisser

Alle delelementer af diabetesindsatsen tilrettelægges
på borgerens præmisser og med afsæt i et
familieperspektiv. Herudover tilrettelægges indsatsen
med særlig fokus på at mindske ulighed i sundhed i
forhold til såvel forebyggelse som tidlig opsporing,
behandling og det levede liv med diabetes.

har mulighed for at gøre en forskel i mødet med borgerne. Således tager den
videre anvendelse af Diabeteshandleplanen i praksis afsæt i de beskrevne
mulighedsrum.

Forebyggelse og tidlig indsats

Fremme af sunde livsstilsvalg og gode vaner – i
barndommen, ungdommen, gennem voksenlivet og
for ældre. Herunder et særligt fokus på gravide, der
har eller er i risiko for at udvikle graviditetsbetinget
diabetes samt nybagte mødre med tidligere
graviditetsbetinget diabetes.
Tidlig opsporing af risikofaktorer i et
livsstilsperspektiv, både for den enkelte og i familien,
med særlig fokus på bevægelse, mad og måltider.
Et særskilt fokus på mental sundhed og vedholdenhed
som afsæt for det at kunne drage omsorg for eget
helbred.

Styrket indsats for borgere med
type 1-diabetes
– særligt børn og unge
Omdrejningspunktet er at understøtte en god
opvækst med type 1-diabetes samt det at kunne
mestre egen sygdom. Herunder særlig støtte til børn
med type 1-diabetes og deres familier, således at
en almindelig hverdag med skole, fællesskaber og
fridtidsliv kan opretholdes. Herudover er der en særlig
opmærksomhed på at understøtte overgangen fra
barn til voksen.

Sammenhæng i behandlingen
og omsorg for eget helbred

Tidlig opsporing af diabetes og systematik i indsatsen,
når diagnosen stilles - såvel for type 1- som type
2-diabetes.
Sammenhæng og koordinering i indsatsen omkring
opsporing, behandling og støtte til omsorg for eget
helbred på tværs af almen praksis, hospital og
kommune med fokus på styrket patientuddannelse
målrettet borgernes sundhedskompetence.

Her er der også behov for nuanceret hjælp og støtte
på tværs af social- og sundhedsvæsnet, således at vi i
fællesskab kan modvirke, at sygdommen får en social
slagside.
Afsættet herfor er viden om, at en god barndom og
ungdom med diabetes er afgørende for det gode
voksenliv med en velreguleret diabetes.
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Pejlemærker for en fælles diabetesindsats
Med afsæt i de nationale pejlemærker for fremtidens diabetesindsats er der
opstillet fire klare og strategiske pejlemærker for diabetesindsatsen i Aarhus
Kommune. Pejlemærkerne søges opfyldt gennem de fire tidligere beskrevne

Færre borgere i Aarhus
Kommune udvikler type 2-diabetes

Der skal ses et fald i antallet af nye tilfælde af type 2diabetes blandt borgere i Aarhus Kommune
Der skal ses et fald i antallet af nye tilfælde af
graviditetsbetinget diabetes blandt gravide i Aarhus
Kommune
Mødre med tidligere graviditetsbetinget diabetes i
Aarhus Kommune skal have mulighed for opfølgning
og rådgivning

fokusområder. Til hvert pejlemærke hører forskellige indsatsspecifikke og
operationaliserbare indikatorer og mål.

Den sociale ulighed i forekomsten
af type 2-diabetes mindskes

Flere borgere med type 2-diabetes
lever længere og har større livskvalitet

Flere borgere med type 1-diabetes
lever længere med en velreguleret
diabetes og har større livskvalitet

Der skal ses et fald i antallet af nye tilfælde af type 2diabetes blandt sårbare/udsatte borgere i Aarhus
Kommune

Flere borgere skal diagnosticeres tidligere med type 2diabetes og før alvorlige senkomplikationer er opstået
ved hjælp af systematisk og tidlig opsporing

Der skal ses et fald i antallet af borgere med type 1diabetes, der udvikler senkomplikationer i tillæg til et
fald i antallet af akutte genindlæggelser

Ambitionen er, at forskellen i antallet af nye tilfælde af
type 2-diabetes blandt udsatte/sårbare borgere set i
forhold til alle borgere i Aarhus Kommune mindskes

Flere borgere med type 2-diabetes skal have et godt
selvvurderet helbred

Flere borgere med type 1-diabetes skal have et godt
selvvurderet helbred

Alle borgere med type 2-diabetes i Aarhus Kommune
skal modtage en systematisk indsats på tværs af
sektorer fra diagnosetidspunktet

Alle borgere med type 1-diabetes i Aarhus Kommune
skal modtage en systematisk indsats på tværs af
sektorer fra diagnosetidspunktet

Der skal ses et fald i antallet af borgere med type 2diabetes, der udvikler senkomplikationer i tillæg til et
fald i antallet af akutte genindlæggelser

Der skal ses et fald i andelen af borgere med type 1diabetes, hvor sygdommen får en social slagside
Børn og unge skal modtage den nødvendige støtte i
dagtilbud og folkeskoler med ambitionen om at
opretholde en så normal hverdag som muligt
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Målgruppefokusering i et 0-100 års perspektiv
Sammen om type 1-diabetes
- særligt for børn og unge

Sammen om type 2-diabetes
- forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Gravide med
graviditetsbetinget
diabetes og
overvægtige
gravide

Børn og unge med
type 1-diabetes

Borgere med en
uopdaget
type 2-diabetes

Førtidspensionister
Voksne

Børn

Borgere med
anden etnisk
herkomst end
dansk
Borgere med fysisk
og psykisk handicap

Familier med børn
med type 1-diabetes
Voksne med
type 1-diabetes
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Småbørnsmødre
- særligt mødre
med tidligere
graviditesbetinget
diabetes

Unge i overgangen
fra barn til voksen
Ældre

Borgere med
type 2-diabetes
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Fra bred inddragelsesproces
til konkrete fokusområder i Aarhus
Diabetesindsatsen i Aarhus skal være skræddersyet til de borgere, der har
diabetes tæt inde på livet eller som er i risiko for at udvikle en 		
livsstilsrelateret type 2-diabetes. Derudover er det essentielt at engagere alle
relevante aktører i diabetesindsatsen, så det nødvendige samarbejde
omkring forebyggelse og tidlig opsporing af type 2-diabetes samt behandling,
rehabilitering og omsorg for eget helbred sikres de bedste betingelser.
En Aarhusiansk Diabeteshandleplan hviler derfor på en bred inddragelsesproces med afsæt i de nationale fokusområder for diabetesindsatsen - både
type 1- og type 2-diabetes. Derudover har inddragelsesprocessen hentet
inspiration fra arbejdet omkring borgerrejser, hvor udgangspunktet er at sætte
mennesker med diabetes og deres ønsker i centrum gennem hele processen.
Familier med diabetes tæt inde på livet, samt voksne og unge med diabetes
har fortalt deres historier gennem indledende interviews og samtaler omkring
livet med diabetes - såvel type 1 som type 2. Ligeledes har vigtige samarbejdspartnere og aktører i den nuværende diabetesindsats fortalt om udfordringer og ikke mindst potentialer i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing og
behandling af diabetes.
Med udgangspunkt i de indledende interviews blev fokusområderne og mulighedsrummene for den fremtidige diabetesindsats drøftet på et dialogmøde
under overskriften „Sammen om diabetes“. På dialogmødet deltog borgere
og pårørende til borgere med type 1- eller type 2-diabetes samt samarbejdspartnere på tværs af sektorer, forvaltningsområder i Aarhus Kommune, faglige
organisationer, vidensinstitutioner og foreninger. Deltagerne delte deres viden
og erfaringer inden for følgende tre temaer:
·
·
·
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Livet med type 1-diabetes
Livet med type 2-diabetes
Forebyggelse og tidlig opsporing

Diabeteshandleplanen er efterfølgende blevet drøftet, kvalitetssikret og sendt
i officiel høring i flere fora og råd på tværs af fagområder og sektorer.
Den samlede diabetesindsats kører i to spor – henholdsvis et spor for type
1-diabetes og et for type 2-diabetes. De to spor indeholder forskellige 		
opmærksomhedspunkter og hver sin målgruppefokusering. Derudover er de
fire præsenterede fokusområder rammesættende for den videre udmøntning
af en fælles diabetesindsats på tværs af fagområder og sektorer.
Således vil det også være med afsæt i nedenstående fokusområder, at der
arbejdes med investeringer på diabetesområdet:
·
·
·
·

Forebyggelse og tidlig indsats
Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes –
særligt for børn og unge
Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred
På borgernes præmisser

„

Når jeg er sulten, og de andre børn bliver tilbudt mad, siger jeg nej alligevel, fordi det er besværligt, hvis blodsukkeret ligger stabilt
Barn med type 1-diabetes

Det er ok, at arbejdspladsen blander sig i
medarbejdernes sundhed – til en vis grad
Borger, 48 år

Det tager meget lang tid at ændre vaner.
Derfor er der behov for mere
vedvarende indsatser
Borger med type 2-diabetes

“
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På borgernes præmisser
- Med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed

Et liv med diabetes, såvel type 1 som type 2, kræver en høj grad af egenomsorg samt kontrol og opfølgning hos egen læge og på hospitalet. Det kan
være belastende for den enkelte, men i særdeleshed også for familien. Som
aktører rundt om borgerne er det derfor essentielt, at vi i fællesskab – og
sammen med borgerne – tilrettelægger diabetesindsatsen i et familieperspektiv, således at borgernes hverdagsliv, ønsker og behov i størst muligt
omfang imødekommes. Således vil vi blandt andet arbejde for, at behandlingsforløb og rehabilitering tilrettelægges, så det ikke konflikter med borgernes øvrige liv med skole, arbejde, fritidsaktiviteter og familien.
Nogle grupper af borgere med type 2-diabetes har brug for en mere håndholdt indsats, imens andre motiveres af at gøre tingene på deres egen måde,
når de skal ændre vaner, tilegne sig nye handlekompetencer eller opretholde
en sund levevis med blandt andet fysisk aktivitet og sunde madvaner. Fagprofessionelle må derfor lytte aktivt og inddrage borgeren i drøftelser om
behandlingsstrategi, sundhedsfremme i hverdagslivet og behovet for støtte i
dagligdagen til at håndtere sygdommen.

Lighed i sundhed er ikke lig med ens behandling. Hvis vi skal nå i mål med
at mindske den sociale ulighed i sundhed på diabetesområdet, skal vi have
blik for den enkelte borgers situation, målgruppekarakteristika med betydning
for det at kunne tage vare på egen sundhed og helbred samt motivation og
ressourcer i familien og netværket omkring borgerne. Med andre ord fordrer
lighed i sundhed, at vi gør forskel og differentierer indsatsen alt efter behovet
og de faktiske sundhedsudfordringer, så vi lykkes med at løfte indsatsen for de
borgere, der har særlig brug for hjælp.
Målet er, at alle delelementer af diabetesindsatsen tilrettelægges på borgerens
præmisser, med afsæt i et familieperspektiv og med særlig fokus på at mindske
uligheden i forebyggelse og tidlig opsporing af type 2-diabetes samt behandling og det levede liv med diabetes. Samtidig vil en inddragelse af borgernes
perspektiver øge chancerne for at nå i mål med at nedbringe antallet af nye
tilfælde af type 2-diabetes samt andelen af borgere, der får svære senkomplikationer og følgesygdomme i forbindelse med eksisterende sygdom.

Det levede liv med type 1-diabetes fordrer i tillæg til en målrettet behandlingsstrategi en vis grad af støtte i forhold til at kunne opretholde et så normalt
hverdagsliv som muligt, hvilket afhænger af den enkeltes situation. Særligt for
børn og familier med type 1-diabetes er der behov for et vedvarende fokus
på forældrestøtte og rådgivning samt social og sundhedsfaglig støtte til det
enkelte barn i dagtilbud og folkeskole. Alt sammen med tanke på, at det enkelte barn med type 1-diabetes og dennes familie involveres aktivt i diabetesindsatsen, klædes på til at håndtere et liv med diabetes samt modtager den
nødvendige støtte og rådgivning på tværs af fagområder og sektorer.
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Forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse af type 2-diabetes er i høj grad betinget af de valg, som den
enkelte borger træffer i dagligdagen, i forhold til den mad vedkommende spiser og hvor meget den enkelte bevæger sig. Vi ved imidlertid, at det ikke er en
simpel opgave at tage vare på egen sundhed og ændre vaner, og at udviklingen af type 2-diabetes er betinget af komplekse årsagsforklaringer. Derfor bør
forebyggelsesindsatsen matche borgernes behov ved dels at tage afsæt i
hverdagslivet og de største sundhedsudfordringer, samt gå på tværs af
civilsamfund, kommune, region og almen praksis. Tilgangen er familieorienteret, med inddragelse af ressourcerne omkring den enkelte borger, og
starter i et livsperspektiv allerede hos den gravide og hendes familie med
særlig fokus på familiens forudsætninger for at kunne give barnet den bedste
start på livet.
Derfra målrettes indsatsen særligt børn og unge via dagtilbud og skoler, men
også voksne samt ældre, idet der er et forebyggelsespotentiale hele livet igennem hvad angår fremme af sunde mad- og måltidsvaner og mere bevægelse.
Derudover vil der være et særskilt fokus på overvægtige børn, grundet deres
risiko for udvikling af en type 2-diabetes.
Tanken er, at borgere i risiko for udvikling af en type 2-diabetes skal 		
understøttes i at tage ansvar for sig selv, med afsæt i den enkeltes 		
forudsætninger og ressourcer. Det er således essentielt, at borgerne i Aarhus
Kommune oplever at have adgang til den hjælp og støtte, som de har behov
for – for at kunne leve et sundt liv og vedligeholde sunde vaner. Ambitionen er
en fælles understøttelse af borgernes livsstilsvalg og gode vaner i et 0-100-års
perspektiv, på tværs af fagområder og sektorer – og på borgernes præmisser.
Dette stiller ligeledes krav til de strukturelle tiltag i Aarhus Kommune og
tilrettelæggelsen af byens rum med tanke på at inspirere alle borgere på tværs
af alder og funktionsniveau til aktiv transport og til brug af byens faciliteter
målrettet mere bevægelse.
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I tillæg skal koblingen til hverdagslivet, fællesskaber og borgernes nærmiljø
skærpes i den forebyggende indsats, med særlig fokus på brobygning fra
indsatser/tilbud til civilsamfund og foreningslivet. Dels for at sikre de bedste
betingelser for fastholdelse af en sund livsstil i hverdags- og familielivet samt
for at imødekomme et velkendt motivationselement og præmissen om - at
aktiviteten får mig til at komme, mens fællesskabet får mig til at blive.
Mental sundhed spiller ligeledes en central rolle i det forebyggende arbejde
omkring risikoadfærd, valg af livsstil og dermed den bredere indsats målrettet
kroniske sygdomme, da mental sundhed er en af grundstenene til at kunne
drage omsorg for eget helbred. Derfor vil diabetesindsatsen også indeholde et
særskilt fokus på borgernes trivsel og mentale sundhed, således at de bedste
forudsætninger for at skabe positive forandringer hos borgerne er til stede og
understøttes.
Målet er, at færre borgere i Aarhus Kommune udvikler type 2-diabetes, og at
børn og unge vokser op med en sund livsstil, som de kan bære med sig videre
i resten af livet. Ligeledes er ambitionen, at vi i højere grad når i mål med at
forebygge type 2-diabetes blandt socialt udsatte borgere, grupper af borgere
med anden etnisk baggrund end dansk og førtidspensionister, for derved at
sikre flere gode leveår og bedst mulig livskvalitet for nogle af de borgere, der
kan have brug for en ekstra håndsrækning.
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Forebyggelse og tidlig indsats

Gravide

Småbørnsmødre

Gode vaner i barndommen

Ungdomslivet – overgangen fra barn til voksen

Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for kommende generationer
og starter således allerede i graviditeten. Det er derfor vigtigt at understøtte en
sund livsstil hos gravide med (eller i risiko for at udvikle) en 			
graviditetsbetinget diabetes (GDM). GDM eller forstadier til diabetes hos
en gravid kvinde påvirker nemlig fostret og giver det ufødte barn en fordoblet risiko for selv at blive overvægtig, udvikle diabetes, hjerte-kar sygdomme
eller neurologiske sygdomme senere i livet (Aarhus Jordemoderpraksis og
Lægehåndbogen, sundhed.dk ). Derudover er det et velkendt fænomen, at
motivation for forandring særligt er til stede ved store livsbegivenheder, som
eksempelvis en graviditet.

Tilværelsen som nybagt mor kan være overvældende, hvorfor det er vigtigt
fortsat at understøtte en sund livsstil hos mødre med en tidligere graviditetsbetinget diabetes (GDM). Disse kvinder har nemlig en 50 % forøget risiko for
at udvikle en regulær type 2-diabetes inden for 10 år efter fødslen, som med de
rette tiltag og livsstilsvalg kan forebygges (Lægehåndbogen, sundhed.dk). Derudover kan en barselsperiode netop give anledning til at grundlægge et sundt
familieliv og sunde familiestrukturer og -mønstre. Omdrejningspunktet bør
således være en familieorienteret livsstilsindsats, der understøtter gode vaner i
familien hos såvel børn som voksne.

Mange af vores livsstilsvaner dannes tidligt i livet, og er i høj grad påvirket af
vores opvækst og nærmiljø, hvilket betyder, at vaner kan være svære at ændre
senere i livet. Strukturel sundhedsfremme og forebyggelse kan derfor,
sammen med en familieorienteret indsats, understøtte børns muligheder for
at udvikle gode livsstilsvaner, som de kan bære med sig ind i voksenlivet.

Der er flere perioder i ungdomslivet, hvor de sunde vaner og livsstilsvalg fra
barndommen udfordres. Når unge overgår fra folkeskole til 			
ungdomsuddannelse eller erhvervsskole, ændrer rammerne sig. Dette skærper behovet for at understøtte gode bevægelses- og måltidsvaner i overgangen. Det samme gælder, når de unge flytter hjemmefra og selv skal til at
planlægge og tilberede de fleste måltider. En sund livsstil i overgangen fra barn
til voksen kan dels understøttes i uddannelsesinstitutionerne, men også via
tilbud om sunde fællesskaber for de unge i de miljøer, de færdes i. Derudover
er der et stort potentiale i at understøtte en sund livsstil samt opsporing af
risikoadfærd hos de unge, der hverken er under uddannelse eller i job.

Mulighedsrum:

·

·

·

·

Tilbud målrettet gravide, der ønsker at ændre deres livsstil og
fastholde gode sundhedsvaner, som katalysator for familiens
sundhed
Udvikling af et evidensbaseret tilbud i sundhedsplejen til gravide
med eller i risiko for at udvikle GDM samt nybagte mødre med
tidligere GDM
Sammenhæng og kobling mellem tilbud for gravide hos
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) og livsstilsforløb ved
Folkesundhed Aarhus
Viden om og let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet eksempelvis koblet med fritidspas til gravide og deres familie med
målet om opbyggelsen af sunde familiestrukturer og -mønstre
Netværk for gravide med GDM eller gravide i risiko for at udvikle en
GDM, så de gravide kan søge sparring hos ligesindede

·

·

·
·

·

·
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·

Mulighedsrum:
·

·

Mulighedsrum:

Rådgivning om diabetesrisici og systematik i indsatsen på tværs af
AUH, almen praksis, sundhedsplejen og Folkesundhed Aarhus
målrettet kvinder, der har haft GDM
Netværk/fællesskaber for nybagte mødre, der har haft GDM i tillæg til
en mere håndholdt og tværfaglig indsats i et samarbejde omkring
hele familien
Vejledning om sunde vaner og livsstilsvalg i familier med småbørn via
sundhedsplejen og almen praksis
Tilbud målrettet småbørnsmødre, der ønsker at tilegne sig samt
fastholde en sundere livsstil i et familieperspektiv. Herunder et særligt
fokus på perioden mellem første og anden graviditet, hvor
familiestrukturer i høj grad rodfæstes
Livsstilsindsats for familien koblet med tidlig opsporing af mentale
sundhedsudfordringer blandt nybagte mødre, som kan stå i vejen for
det at drage omsorg for egen sundhed og helbred
Frivillige mentorer i foreningslivet, som kan understøtte fastholdelse
og koble indsatsen på nærmiljøet

·
·
·
·
·

·

Familieorienterede livsstilsindsatser, som dels skaber gode sociale
rammer for familiemåltiderne i hjemmet og mere bevægelse, med
målet om en sundere livsstil
Systematisk fokus på måltider og bevægelse i dagtilbud, skoler,
SFO’er og klubtilbud
Videreudvikling af mentorordning målrettet børn og unge med
henblik på brobygning til foreningslivet og fastholdelse
Styrket indsats omkring de 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet
om dagen i folkeskolen
Fremme tilgængeligheden af sund mad i folkeskolerne, samt
involvering af forældre og lokalområde
Tidlig opsporing af førskolebørn og skolebørn med overvægt eller i
risiko for udvikling af overvægt
Udvikling af tilbud målrettet førskolebørn og skolebørn med overvægt
eller i risiko
for udvikling af overvægt, via en familieorienteret tilgang
Understøtte og appellere til aktive transportvaner i familien.
Eksempelvis via forældre som rollemodeller for deres børn og via
”cykel-årgange” i folkeskolernes mellemtrin

Mulighedsrum:
·
·
·

·
·
·

Særlig fokus på unge i udskolingen, da det primært er her, vanerne for
voksenlivet rodfæstes
Fokus på fastholdelse af de unge i fritidsaktiviteter og foreningsregi i
overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser
Det gode fællesskab og særlig støtte til de unge, der har svært ved
at finde fodfæste i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse –
med særlig fokus på foreningslivet som omdrejningspunkt
Rammer og indsatser, der understøtter de unges trivsel og deres
mentale sundhed
Understøttelse af sunde bevægelses- og måltidsvaner på
erhvervsskoler og på ungdomsuddannelser
Understøttelse af de unges sundheds- og handlekompetencer i
forhold til mad og måltider, når de flytter hjemmefra
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Borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Borgere på førtidspension

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes er væsentligt højere blandt indvandrergrupper med især libanesisk, irakisk, tyrkisk og somalisk baggrund, sammenlignet med personer med etnisk dansk baggrund (Center for Folkesundhed,
2008). Dette skyldes særligt en kombination af individuelle, socioøkonomiske
og strukturelt betingede risikofaktorer, som er forbundet med en øget risiko
for (tidlig) udvikling af type 2-diabetes. Derfor er en målrettet forebyggelsesindsats blandt visse etniske minoriteter særlig relevant, således at sproglige
barrierer i forebyggelsesindsatsen, kulturelle forskelle, valg af livsstil og en
generel bevidsthed om egenomsorg kan imødekommes og håndteres.

Den regionale sundhedsprofil viser, at gruppen af borgere på førtidspension er
i særlig risiko for at udvikle en type 2-diabetes grundet deres sundhedsvaner
og generelle helbred. Sammenlignet med hele befolkningen er der en større
andel af fysisk inaktive, borgere med et usundt kostmønster, svært 		
overvægtige og dagligrygere blandt borgere på førtidspension (Den regionale
sundhedsprofil, Hvordan Har Du det? 2017). Bevægelse, madvaner og
overvægt er direkte relateret til diabetes, mens rygning øger risikoen for
komplikationer som hjerte-karsygdom, nyresygdom og beskadigelse af
nerverne ved eksisterende sygdom (Den Nationale Diabeteshandlingsplan,
Sundheds- og Ældreministeriet 2017).

Mulighedsrum:
·

·
·

·

·

·
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Tidlig opsporing af risikoadfærd samt understøttelse af en sund
livsstil blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem
målrettede tilbud
Sundhedsfremmetilbud målrettet motionsuvante og overvægtige 		
borgere i socialt udfordrede boligområder
Styrket henvisning og rekruttering af borgere med anden etnisk
baggrund end dansk til bydækkende forløbsprogrammer målrettet
borgere med behov for sprogstøtte
Understøttelse af den enkeltes og familiens sundhedskompetence,
med særlig fokus på en bevidstgørelse af sammenhængen mellem
valg af livsstil og eget helbred
En strukturel indsats målrettet “systemets“ sundhedskompetence,
forstået som sundhedsprofessionelles evne til at gøre sig forståelige
og være let tilgængelig for borgere med anden etnisk baggrund på
tværs af sektorer og i borgernes nærområde
Udvikling af en særlig sundhedsplejefaglig indsats målrettet familier
med anden etnisk baggrund end dansk i borgernes nærmiljø

Mulighedsrum:
·

·

·

·

Systematiske sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser målrettet
borgere på førtidspension i nærmiljøet og via de aktører, der møder
målgruppen
Tidlig opsporing af risikoadfærd samt understøttelse af en sund
livsstil blandt borgere på førtidspension – blandt andet i forbindelse
med tilkendelse af en førtidspension og i kontakten med
almen praksis
Indsatser og aktivitetstilbud rettet mod og tilpasset
borgere på førtidspension med særlige behov, herunder fysiske,
psykiske og sociale problemstillinger
Styrket indsats omkring frivillighed og kobling til civilsamfundstilbud,
som kan bygge bro til meningsfulde hverdagsaktiviteter for borgere
på førtidspension
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Et voksenliv med sunde livsstilsvaner

Mulighedsrum:

Ældre i risiko for at udvikle type 2-diabetes

Borgere med fysisk og psykisk handicap

Det er ofte efter 40-årsalderen, at voksne med en usund livsstil udvikler type
2-diabetes. Det er derfor essentielt gennem hele voksenlivet at have fokus
på fremme af en sund livsstil med målet om at forebygge udviklingen af type
2-diabetes. Det gode liv skal særligt understøttes via en aktiv livsstil og gode
vaner omkring mad og måltider. Derudover kan livsstilsindsatsen med fordel
tilrettelægges med inddragelse af hele familien, herunder børn og unge, så
det bliver en fælles livsstilsindsats. Det er ligeledes vigtigt at skærpe opmærksomheden på de borgere, der har en form for forstadie til sygdommen,
som gør, at de er i stor risiko for at udvikle en egentlig type 2-diabetes. For
sidstnævnte er tidlig opsporing, herunder samarbejdet med almen praksis, og
en mere håndholdt understøttelse af hverdagslivet, med afsæt i familien og
fællesskabet omkring den enkelte borger, centrale nøgleord.

·

Antallet af borgere med type 2-diabetes stiger med alderen. Derfor er det også
vigtigt at understøtte en sund livsstil blandt ældre borgere og dermed give
mulighed for en sund og aktiv aldring. Særligt ældre borgere med
udfordringer i forhold til mobilitet skal understøttes i at leve et aktivt liv.
Derudover er det relevant at styrke den faglige bevidsthed om diabetes og at
formidle viden om risikoadfærd og forstadier til sygdommen, blandt frontmedarbejdere i eksempelvis hjemmeplejen og Sundhedsenhederne.

Borgere med fysiske og psykiske handicap har en øget risiko for at udvikle type
2-diabetes (Den Nationale Diabeteshandlingsplan, Sundheds- og
Ældreministeriet 2017). I tillæg peger Den Regionale Sundhedsprofil på, at
borgere med psykiske lidelser i højere grad har en usund livsstil. Både i forhold
til fysisk inaktivitet, usundt kostmønster, daglig rygning og svær overvægt
(Den regionale sundhedsprofil, Hvordan Har Du det? 2017). Således er der
i særlig grad behov for at understøtte denne målgruppe i forhold til at
forebygge udviklingen af type-2 diabetes. I understøttelsen af en sund livsstil
blandt borgere med fysiske og psykiske handicap er det vigtigt med 		
sammenhængende tilbud og en god behandling af primærsygdommen. Dette
skaber de bedste betingelser for at fremme og fastholde sunde livsstilsvaner.
Det er derfor essentielt, at der samarbejdes på tværs af psykiatrien,
somatikken, socialpsykiatrien og de kommunale sundhedsfremme- og 		
forebyggelsestilbud, hvis vi skal nå i mål med at forebygge udviklingen af type
2-diabetes for disse borgere.

·

·
·
·

·
·

Kommunikation og videndeling om eksisterende sundhedsfremmeog forebyggelsestilbud. Herunder en særlig informationsindsats
målrettet frontmedarbejdere på tværs af forvaltningsområder, som
er i kontakt med borgere i særlig risiko for at udvikle en type 2diabetes
Et sundt arbejdsliv, der støtter op om medarbejdernes muligheder for
at være fysisk aktive i løbet af arbejdsdagen samt motiverer til aktiv
transport til og fra arbejde. Herunder en generel opmærksomhed på
medarbejdertrivsel og tidlig opsporing af medarbejdere i risiko for at
udvikle type 2-diabetes
Sund livsstilstilbud til voksne med moderat overvægt, som ønsker at
ændre livsstil og tabe sig, med inddragelse af hele familien
Aktivitetstilbud rettet mod borgere med særlige behov, fx svært
overvægtige eller borgere med nedsat fysisk funktionsevne
En mere håndholdt og målrettet livsstilsindsats og støtte til
ressourcesvage borgere, som er i særlig risiko for at udvikle en type 2diabetes. Her spiller magistratsafdelingen for Sociale forhold og
Beskæftigelse en stor rolle i opsporingsarbejdet, eftersom de i mange
tilfælde er i kontakt med disse grupper af borgere. Eksempelvis
psykisk sårbare borgere og borgere udenfor arbejdsmarkedet
Brobyggere/mentorer, som understøtter brobygning fra kommunale
sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud til foreningslivet
Nye tilgange i indsatsen, som eksempelvis ”Supermarkedssafari”,
hvor borgerne guides igennem en indkøbstur med fokus på sunde
mad- og måltidsvaner

Mulighedsrum:
·

·

·
·

Forenings- og fællesskabsaktiviteter målrettet ældre med målet om
et sundt og aktivt seniorliv, som samtidig bidrager til at modvirke
isolation og ensomhed
Aktiviteter til yngre ældre, der forlader arbejdsmarkedet, med det
formål at fastholde netværk og skabe meningsfulde aktiviteter i
hverdagslivet
Byplanlægning og indretning af byens rum, som inspirerer til
bevægelse og aktiv transport for en bred gruppe af ældre borgere
Fremme sunde mad- og måltidsvaner samt det fysiske
aktivitetsniveau blandt ældre borgere via frontmedarbejdere i
hjemmeplejen og i plejeboliger med særlig fokus på rådgivning og
henvisning til tilbud. Herunder en hensyntagen til forskellige behov
afhængigt af fysisk, kognitivt og socialt funktionsniveau

Mulighedsrum:
·

·

·
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Indsatser og aktivitetstilbud rettet mod og tilpasset borgere med
særlige behov. I tillæg et tættere samarbejde med foreningslivet
om at understøtte en inkluderende tilgang af målgruppen i
foreningstilbud
Samværs- og aktivitetstilbud målrettet bo- og væresteder, som kan
medvirke til at forebygge overvægt blandt brugerne ved eksempelvis
at understøtte sundere mad- og måltidsvaner samt ved at appellere til
mere bevægelse og ligeledes øge det generelle niveau af fysisk
aktivitet
Formidling af viden om risikoadfærd og forstadier til diabetes blandt
frontmedarbejdere i eksempelvis socialpsykiatrien
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Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes
- særligt for børn og unge

Type 1-diabetes stiller store krav til, hvordan man lever sit liv, da det er en
sygdom med høj belastningsgrad, der på forskellig vis griber ind i den enkeltes
hverdagsliv. Særligt børn og unge med type 1-diabetes kan være udfordrede,
fordi sygdommen kræver et vedvarende fokus på blodsukkermålinger,
mad- og måltidsvaner og flere kontroller på hospitalet. Den nødvendige støtte
og rådgivning til børn, unge og familier med diabetes tæt inde på livet skal
derfor sikres i såvel hjemmet, dagtilbud og folkeskole. En god opvækst med
diabetes er nemlig udgangspunktet for et godt voksenliv, hvor den enkelte understøttes i at tage hånd om egen sygdom. Derudover har unge med diabetes
behov for særlig støtte i den svære overgang fra barn til voksen diabetespatient.
I Aarhus kommune lever 75 børn i alderen 5-14 år og deres familier med type
1-diabetes, ligesom 275 unge i aldersgruppen 15-24 år har sygdommen (tal
fra 2016, Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme, RUKS). Målet er, at børn,
unge og voksne med type 1-diabetes oplever en sammenhængende indsats
på tværs af fagområder og sektorer, så de og deres familier får de bedste muligheder for at leve et godt liv med en velreguleret diabetes. Således er det et
mål, at børn og unge med type 1-diabetes støttes i at opretholde en så normal
hverdag som muligt, således at vi i fællesskab undgår, at sygdommen får en
social slagside, der sætter sociale begrænsninger for den enkelte og bæres
med ind i voksenlivet.

28

Egenomsorg, og det at kunne tage vare på egen sygdom, er afgørende for et
godt hverdagsliv med diabetes. Derfor handler det i høj grad om tidlig indsats
og en alderssvarende undervisning målrettet det enkelte barn, som får konstateret diabetes, og barnets familie, så de føler sig klædt på til et nyt hverdagsliv
med type 1-diabetes. Den alderssvarende undervisning kan ikke stå alene, og
skal derfor understøttes af voksensupervision i barnets hverdag - også i dagtilbud og folkeskoler. Hertil kommer, at tryghed vil være et centralt nøgleord i
indsatsen. Det gælder både tryghed for den enkelte, i forhold til at kunne
delagtiggøres i at tage hånd om egen sygdom, men også for familien, så
forældre eksempelvis kan føle sig trygge ved at sende deres børn i skole eller
til fritidsaktiviteter. Derfor fordrer indsatsen også en særlig opmærksomhed
på medarbejdere i eksempelvis dagtilbud og folkeskole samt sundhedsplejen, som kan opkvalificeres med tanke på at kunne understøtte og håndtere
indsatsen omkring børn og unge med type 1-diabetes.
Et godt voksenliv med type 1-diabetes handler i høj grad om et godt arbejdsliv,
familieliv og socialt liv, hvor sygdommen ikke sætter for mange begrænsninger
for den enkelte. Et godt voksenliv handler også om at kunne håndtere
sygdommen i alle voksenlivets faser, blandt andet i forbindelse med 		
graviditeter, svære og udfordrende perioder og i forhold til at sikre en sund
aldring med type-1 diabetes.
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Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes

- særligt for børn og unge

- særligt for børn og unge

Rådgivning og støtte til familier med børn med type 1-diabetes

Social og sundhedsfaglig støtte til børn med type 1-diabetes

Styrket samarbejde på tværs af social- og sundhedsområdet

Det påvirker hele familien, når et barn får konstateret type 1-diabetes. Derfor er
der behov for en systematisk understøttelse i familien, når diagnosen stilles,
så de kan opnå bedst mulig livskvalitet. Understøttelsen skal dels give
forældrene tryghed og ro til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og
give dem muligheden for at leve et så almindeligt familieliv som muligt trods
sygdommen.

Nogle borgere med type 1-diabetes vil have psykiske udfordringer eller
handicap ved siden af. Dette giver yderligere udfordringer i forhold til at sikre
en velreguleret diabetes. Dette kalder på en tværfaglig og tværsektoriel indsats
af høj kvalitet, som går på tværs af social- og sundhedsområdet.

Mulighedsrum:

Børn med type 1-diabetes er særligt ved diagnosetidspunk og i den første tid
med sygdommen afhængige af deres forældre eller andre voksne, hvis de skal
kunne håndtere sygdommen og have en velreguleret diabetes. Nøgleordet
bliver igen tidlig indsats, da det i høj grad handler om at understøtte barnet
i at få en god start på hverdagslivet med sygdommen. Derudover skal barnet
klædes på til selv at kunne bære et vist ansvar, da ansvar også giver frihed – og
dermed rum til eksempelvis at indgå i sociale relationer uden følgeskab af en
voksen.

·

Mulighedsrum:

·
·

·

Rådgivning og faglig støtte til familier med et barn med type
1-diabetes. Dels i mødet med hospital og almen praksis samt via
sundhedsplejen i dagtilbud og folkeskole
Diabetesskoler målrettet mindre ressourcestærke familier
Tryghedsskabende initiativer og rådgivning for familien
– eksempelvis gennem et samarbejde mellem mødrehjælpen,
Diabetesforeningen og sundhedsplejen
Netværk for familier, som har børn med type 1-diabetes, med særlig
fokus på støtte og erfaringsudveksling i dagligdagen

·

·
·

·
·

·
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Mulighedsrum:

Styrket samarbejde omkring uddannelse i egenomsorg tilpasset
barnets kapacitet og alderstrin – dels via tilbud om individuel
oplæring på afdelingen for Børn og Unge ved Aarhus Universitets
Hospital og via sundhedsplejen
Tryghedsskabende initiativer i dagtilbud og folkeskole – også for
familien
Mentorordning i skolerne, så en rollemodel kan hjælpe det enkelte
barn med at leve et ”normalt” liv med sygdommen. Eksempelvis ung 		
til yngre
Styrket samarbejde omkring udviklingen af relevant social og
sundhedsfaglig støtte i dagtilbud og folkeskoler på alle klassetrin med
særlig fokus på den eksisterende ressourcetildeling og sundhedsplejens rolle i diabetesindsatsen

·

·

Særlig støtte til borgere med en psykiatrisk diagnose og en samtidig
type 1-diabetes. Herunder en helhedsvurdering af både sygdom og
hverdagsliv
Fremskudt sundhedsfaglig indsats på bo- og væresteder med målet
om styrket egenomsorg og sundhedskompetence samt øget viden om
sygdom og risici for senkomplikationer
Kompetenceudvikling af medarbejdere på bo- og væresteder med
målet om at kunne understøtte brugerne i at tage hånd om egen
sygdom, samt opspore risikoadfærd
Fremskudt myndighed, som kan understøtte den økonomiske vinkel
af en type 1-diabetes og ansøge om støtte til medicintilskud

Særlig fokus på opkvalificering og understøttelse af det
pædagogiske personale og lærere i dagtilbud, SFO og skole
Målet om et bedre liv med type 1-diabetes fordrer en særlig indsats i 		
daginstitutioner, folkeskoler og fritidsklubber, således at pædagoger og lærere
får kendskab til, hvordan man bedst understøtter barnet i hverdagen. Dette
giver barnet rum til at lege og lære sammen med de andre børn og frigiver
samtidig rum til, at forældrene også kan være trygge ved, at der i dagtimerne
bliver taget hånd om barnets diabetes. Samtidig skaber det tryghed for
personalet, at de er i stand til at handle på udsving i barnets sygdom.

Mulighedsrum:
·

·

·
·
·

Systematik i indsatsen omkring opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud og folkeskoler, som klæder dem på til at kunne yde social- og
sundhedsfaglig støtte til børn med type 1-diabetes
Kommunal pakkeløsning til dagtilbud og folkeskoler med
eksempelvis en plan for, hvordan medarbejderne håndterer opgaven
omkring et barn med type 1-diabetes. Herunder en egentlig handleplan til skolerne, hvor skolesundhedsplejerskens rolle tænkes ind
Kontaktperson i PPR, som kan understøtte en eventuel
tovholderfunktion for diabetes på den enkelte skole
Kapacitetsopbygning blandt medarbejdere af en lettilgængelig
støttefunktion til børn med type 1-diabetes i dagtilbud og folkeskoler
Styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og Aarhus Universitetshospital i forhold til at understøtte den sundhedsfaglige indsats for
børn med type 1-diabetes i dagtilbud og folkeskoler
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Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes
- særligt for børn og unge

Et godt ungdomsliv med type 1-diabetes

Voksenlivet med type 1-diabetes

Flere unge med type 1-diabetes udvikler psykisk sårbarhed, og 		
dobbeltdiagnoser er ikke ualmindelige. Eksempelvis har unge piger med type
1-diabetes tre gange så høj risiko for at udvikle spiseforstyrrelser som unge
piger uden diabetes (Diabetes 1, Rapport, Borgerdesign, juni 2017). Ligeledes
kan økonomi være en stor udfordring for unge med type 1-diabetes, da der
er egenfinansiering på insulin. Derudover kan overgangen fra barn til voksen
være særligt udfordrende, da det medfører en række ændrede sagsgange, men
også en anden pædagogik i behandlingen.

Et godt voksenliv med type 1-diabetes handler i høj grad om et godt 		
arbejdsliv, familieliv og socialt liv. Med andre ord et hverdagsliv, hvor 		
sygdommen sætter færrest mulige begrænsninger for den enkelte. 		
Nøgleordene er vedholdenhed og stabilitet i egenomsorgen – også når
hverdagen rummer udfordringer og spidsbelastninger. Det vedvarende fokus
er således udgangspunktet for at forebygge diabetiske senkomplikationer og
for at leve et langt og godt liv med type 1-diabetes.

Mulighedsrum:

Mulighedsrum:
·

·

·

·

·

·
·
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Rådgivning og støtte til unge med type 1-diabetes, med særlig fokus
på den sociale slagside og dermed de sociale og mentale
udfordringer, som sygdommen kan føre med sig
Helhedsforståelse i indsatsen, så de unger oplever, at der tages hånd
om kompleksiteten og de får den hjælp, som de har behov for.
Herunder et skærpet fokus på de unges oplevelse af skyld og skam
Fagprofessionelt samarbejde omkring løsninger, der går på tværs af
socialfaglige og sundhedsfaglige miljøer og sektorer. Herunder
somatik, psykiatri og almen praksis
Systematisk opfølgning på, om den unge voksne med type
1-diabetes følger sin behandling og kommer til kontrol. Herunder
motiverende indsatser målrettet de unge på tværs af sektorer
Netværksgrupper og mentorordninger for unge med type 1-diabetes,
hvor de kan dele erfaringer og bekymringer med ligestillede
Økonomisk rådgivning omkring egenfinansiering af insulin og
eventuelle muligheder for tilskud

·

·
·
·

·
·

Hensyntagen til borgerens forpligtelser over for job og familie,
således at tilbuddene ligger i et tidsrum, som er foreneligt med den
enkeltes arbejds- og hverdagsliv
Tættere samarbejde med almen praksis med særlig fokus på ny fordeling af opgaver i forhold til opfølgning på behandling, jf. ny
overenskomst
Målrettet indsats til gravide med type 1-diabetes på tværs af almen
praksis, Aarhus Jordemoder Praksis og Aarhus Kommune
Rådgivning og støtte til voksne borgere med type 1- diabetes med
målet om en styrket egenomsorg i hverdagslivet
Økonomisk rådgivning omkring egenfinansiering til insulin og
eventuelle muligheder for tilskud for borgere med fysisk og psykisk		
handicap
Netværksgrupper for voksne borgere med type 1-diabetes
Målrettet indsats på tværs af almen praksis, Aarhus
Universitetshospital og Aarhus Kommune til borgere med psykisk
eller fysisk handicap, som har type 1-diabetes
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Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred

Når en borger diagnosticeres med såvel type 1- som type 2-diabetes, er der
behov for behandling og rehabilitering for at forebygge og minimere 		
risikoen for senkomplikationer. Omlægning af livsstil er relevant for alle
borgere med diabetes (både type 1 og type 2) og mulig for de fleste. Målet er et
sundere hverdagsliv præget af sunde mad- og måltidsvaner og mere bevægelse. Forudsætningen for en livsstilsomlægning er imidlertid forskellig fra borger
til borger, og kalder derfor på en differentieret indsats, der tager højde for
borgerens sundhedskompetence og funktionsevne, såvel fysisk som kognitivt
og socialt. Patientuddannelse udgør et centralt element i det at kunne drage
omsorg for eget helbred, men også i forhold til at øge den enkelte borgers muligheder for at kunne navigere i - og kommunikere med - behandlingssystemet.
Behandling og rehabilitering, målrettet patienter med såvel type 1- som type
2-diabetes, sker i et samspil på tværs af hospital, den praktiserende læge samt
Aarhus Kommune med det formål at forebygge senkomplikationer. De mange
aktører i et enkelt behandlingsforløb kan gøre det vanskeligt for borgeren
at holde overblikket, og nogle borgere oplever at skulle sikre overlevering af
information og koordinering på tværs. En yderst krævende opgave, som kan
betyde, at nogle borgere ikke modtager den hjælp, de har behov for.
Diabetesindsatsen kalder derfor på en systematik og automatik i tilgangen,
således at borgere med nydiagnosticeret diabetes oplever, at der bliver taget
hånd om deres sygdom, samtidig med at de klædes på til at drage den nødvendige egenomsorg. Samtidig skal der være en systematik i forhold til
rådgivning, henvisning til tilbud og information om muligheder for 		
medicintilskud.
I det tværfaglige samarbejde omkring tidlig opsporing af borgere med type
2-diabetes, den velregulerede diabetespatient og rehabilitering er 		
Aarhusklyngen et væsentligt samarbejdsforum. Klyngesamarbejdet går på
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tværs af hospital, almen praksis og Aarhus Kommune, og er således et vigtigt
redskab i en skærpet koordinering af diabetesindsatsen på tværs af 		
fagområder og sektorer. Aarhusklyngen udmønter Sundhedsaftalen mellem
Regionen og de 18 midtjyske kommuner i Region Midt. Derudover har
samarbejdet med det Kommunalt Lægelige Udvalg og en tættere kobling
mellem Folkesundhed Aarhus og Diabetesskolen på Aarhus
Universitetshospital stor betydning for en fælles og mere sammenhængende
diabetesindsats.
Steno Diabetes Center Aarhus samt Diabetesforeningen vil ligeledes indgå
som centrale samarbejdspartnere i forhold til konkretisering af de enkelte mulighedsrum - med henblik på at sikre kvalitet og anvendelse af nyeste viden i en
sammenhængende diabetesindsats.
Målet er at skabe systematik i indsatsen på tværs af fagområder samt større
kendskab og synlighed på tværs. Dette med henblik på, at aktører i de
forskellige sektorer er bekendte med de tilbud, der eksisterer i såvel andre
sektorer som i foreningsregi i borgernes nærmiljø. Derfor er det også
essentielt at have øje for ”systemets sundhedskompetence” og det at skabe et
fælles mindset blandt aktørerne i diabetesindsatsen, så fagprofessionelle på
tværs af sektorer bliver opmærksomme på at se sammenhængen i det enkelte
borgerforløb og tænke ud over eget fagområde. Således er målet, at borgerne
kan føle sig trygge ved, at de modtager den nødvendige rådgivning, støtte og
behandling, så de kan fokusere kræfterne på at tilegne sig nye 		
handlekompetencer, følge den foreskrevne behandlingsplan og fastholde en
sund livsstil.Derudover skal vi i fællesskab blive bedre til at få øje på de
borgere, der har en uopdaget type 2-diabetes eller et forstadie hertil. Ved
opsporing tidligt i sygdomsforløbet øges forudsætningerne for at forebygge
diabetiske senkomplikationer og følgesygdomme med stor betydning for den
enkelte borgers livskvalitet.
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Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred

Borgere med en uopdaget diabetes

En velreguleret diabetes

Mange borgere diagnosticeres alt for sent med type 2-diabetes. Først når
sygdommen har givet følgesygdomme, som eksempelvis øjensygdomme eller
nyresvigt, opdages den primære sygdom, som er type 2-diabetes. Dette sker
for op mod halvdelen af de borgere, der diagnosticeres (Den Nationale
Diabeteshandlingsplan, Sundheds- og Ældreministeriet 2017). Der er således
et stort behov for at sikre tidlig opsporing af borgere med type 2-diabetes,
så borgerne har en reel chance for at undgå følgesygdomme, som dels øger
behandlingsniveauet, og som har store konsekvenser for den enkeltes
livskvalitet.

Et vigtigt fokus i behandlingen af såvel type 1- som type 2-diabetes er at sikre
en velreguleret diabetes, samt et vedvarende fokus på en sund livsstil.
Patienter, der ikke er velbehandlede, vil oftere udvikle følgesygdomme og
blive indlagt akut på sygehuset (Patienthåndbogen om Diabetes type 1- og
type-2 på Sundhed.dk).

Livsstil er den primære risikofaktor for at udvikle type 2-diabetes. Derfor er
opmærksomheden på den enkelte og familiens livsstilsvalg, og påvirkning af
risikoadfærd, et væsentligt redskab i tidlig opsporing af diabetes. Derudover er
det essentielt at se bag om problemet, og derved de bagvedliggende årsager
med betydning for de valg, der træffes og det levede liv.

Mulighedsrum:
·

·

·

Mulighedsrum:
·
·

·
·

Tidlig opsporing i de arenaer, hvor fagprofessionelle i deres daglige
arbejde møder borgerne. Eksempelvis i almen praksis, hjemmeplejen,
jobcentrets afdelinger og socialforvaltningens centre
Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i opsporing af
risikoadfærd og symptomer på diabetes
Systematisk rådgivning og henvisning til aktuelle tilbud ved
diagnosetidspunkt

·

·
·
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Tilbud om støtte til borgere med begrænsede ressourcer i forhold til 		
at sikre opfølgning, men også til at følge rehabiliteringstilbud og til at
fastholde de rutiner, som en velbehandlet diabetes kræver
Tværmagistratsligt samarbejde om de borgere, der er tilknyttet flere
forvaltninger I Aarhus Kommune, eksempelvis Socialforvaltningen og
Sundhed og Omsorg
Hensyntagen til borgerens forpligtelser over for job og familie,
således at tilbuddene ligger i et tidsrum, som er foreneligt med den
enkeltes hverdagsliv
Tættere samarbejde med almen praksis med særlig fokus på ny fordeling af opgaver i forhold til opfølgning på behandling, jf. ny
overenskomst
Opsøgende arbejde i forhold til mentale sundhedsudfordringer blandt
borgere med såvel type 1- som type-2 diabetes, som kan stå i vejen for
at kunne drage omsorg for eget helbred
Kobling til civilsamfundet med fokus på følgeordninger med tanke
på at nedbringe antallet af udeblivelser til kontroller
Fællesskabsagenter i civilsamfundet, hvor borgere uddanner andre
borgere i at tage hånd om egen sygdom
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Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred

Patientuddannelse - Folkesundhed/Diabetesskolen AUH
Når borgere diagnosticeres med type 2-diabetes, er det muligt at deltage i
patientuddannelse enten ved Folkesundhed Aarhus eller på
Diabetesskolen på Aarhus Universitetshospital. Patientuddannelse har til
formål at øge egenomsorgen med målet om et sundere og bedre liv med type
2-diabetes. Patientskolen har fokus på at styrke borgernes muligheder for at
kunne håndtere et liv med type 2-diabetes og øge kendskabet til sygdommen
og diabetiske senkomplikationer.

Et vigtigt element i understøttelsen af en styrket egenomsorg hos den enkelte
borger og familien er inddragelse af civilsamfundet og brobygning til 		
borgernes nærmiljø, som et vedvarende motivations- og fastholdelseselement
i dagligdagen. Derudover er skræddersyede tilbud, let tilgængelighed,
fællesskab og fleksibilitet væsentlige nøgleord i relation til fastholdelse og det
at kunne drage omsorg for eget helbred.

Mulighedsrum relateret til patientuddannelse:

Mulighedsrum:

·

·

·
·
·
·
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Styrket egenomsorg og fastholdelse af sunde vaner i
hverdagslivet

Fokus på individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb med
udgangspunkt i den enkelte borgers situation, ressourcer og
motivation
Anvendelse af redskab til understøttelse af en fælles beslutning om en
rehabiliteringsindsats
Anvendelse af nyeste viden om patientuddannelse, så man sikrer det
bedst mulige evidensgrundlag for indsatsen
Tilbud om pårørendestøtte i forbindelse med patientuddannelse
Øget fokus på familietilgangen i patientuddannelse, så hele familien
eksempelvis klædes på til en omlægning af livsstil

·

·
·

Brobyggerfunktion fra kommunale sundhedstilbud til foreningslivet
og andre lokale tilbud i borgernes nærmiljø
Mentorordninger i nærområdet, hvor borgere med diabetes støtter
hinanden i at tage vare på egen sundhed og helbred – fra borger til
borger
Styrket samarbejde med foreningslivet omkring udviklingen af sund
livsstilsforløb i foreningsregi
Særlig opmærksomhed på udvikling af skæddersyede tilbud og
fleksible løsninger i rehabiliteringsindsatsen, målrettet yngre grupper
af borgere med type 2-diabetes.Dels gennem et samarbejde med
Aarhus Universitet

Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred

Sundhedskompetence
Sundhedskompetence eller Health Literacy, som det hedder på engelsk, er et
begreb, der blandt andet rummer borgerens muligheder for at få adgang til,
forstå, vurdere og anvende information om sundhed. Det er særligt vigtigt i
forbindelse med kommunikation omkring egenomsorg, behandling og forebyggelse af senkomplikationer, at alle aktører omkring borgeren har et blik for
borgerens grad af sundhedskompetence. Dette fordrer en tilgang til sundhedskompetencebegrebet, hvor der også er fokus på “systemets“ rolle og evne til at
gøre sig forståelig og let tilgængelig.

Mulighedsrum:
·
·

·

Informationsmateriale og rådgivning/støtte tilpasset borgernes grad
af sundhedskompetence
Kapacitetsopbygning blandt sundhedsprofessionelle og andet
fagpersonale af et fælles mindset omkring sammenhængende forløb
i mødet med borgerne, som også adresserer systemets grad af
sundhedskompetence - både i et 0-100 års perspektiv, men også set i
et livsperspektiv for den enkelte borger med diabetes
Styrket samarbejde omkring forældreuddannelsesforløb via
sundhedsplejen, hvor familiens generelle sundhedskompetence,
herunder evne til at begå sig i sundhedsvæsenet, styrkes

39

Aarhus Kommune

40

