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Baggrund 
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har i februar 2018 godkendt et nyt tværsektorielt 

forløbsprogram for mennesker med diabetes. Med forløbsprogrammet får de syddanske kommuner ansva-

ret for at varetage den sygdomsspecifikke patientuddannelse for borgere med type 2-diabetes. Kommu-

nerne skal have indarbejdet dette i deres forebyggelsestilbud senest den 1. januar 2019. Ansvaret for den 

sygdomsspecifikke patientuddannelse gælder de strukturerede tilbud, som traditionelt er organiseret som 

gruppebaseret undervisning med fysisk fremmøde, men som også kan være individuelle, digitale mv. 

Det skal understreges, at der i den almindelige, individuelle dialog med patienterne ifm. behandling og kon-

trol af type 2-diabetes i almen praksis og på sygehusene fortsat vil indgå elementer af sygdomsmestring 

(blodsukkermåling og fortolkning heraf, handling på baggrund af blodsukkermålinger, medicinhåndtering, 

håndtering af hjælpemidler mv.). 

Patientuddannelse inden for type 2-diabetes er ingen ny opgave i kommunerne. For det første har kommu-

nerne allerede haft opgaven med at tilbyde undervisning til borgere med type 2-diabetes i mere almene 

aspekter af livet med en kronisk sygdom. Dette dækker fx de psykosociale faktorer af livet med kronisk 

sygdom og KRAM-faktorerne. For det andet har flere kommuner i deres tilbud allerede inkluderet sygdoms-

specifikke elementer. Desuden har opgaven på baggrund af lokale aftaler også formelt ligget i flere af 

kommunerne i Sygehus Lillebælt-området i de senere år. Det nye er imidlertid, at alle kommuner i regionen 

skal varetage hele patientuddannelsesopgaven inkl. det sygdomsspecifikke, og at sygehusenes hidtidige 

patientskoletilbud inden for type 2-diabetes lukker den 1. januar 2019. 

Som antydet ovenfor er der megen erfaring at trække på både i den enkelte kommune og på tværs af 

kommunegrænser, når den nye opgave skal planlægges. Tilsvarende er der megen viden og erfaring på 

sygehusene, som kommunerne kan inddrage i planlægningen via lokal dialog med de enkelte sygehusenhe-

der. 

Formål 
Dette dokument er en opsamling på den patientuddannelsesopgave, sygehusene har løst hidtil inden for 

type 2-diabetes. Opsamlingen har bl.a. fokus på de overvejelser, der har været om organiseringen af syge-

husenes tilbud. Desuden indeholder opsamlingen eksempler på diverse materialer (patientinformation, 

undervisningsmaterialer mv.). Opsamlingen skal bidrage til, at sygehusene overdrager deres erfaringer til 

kommunerne i Region Syddanmark om den sygdomsspecifikke patientuddannelse for borgere med type 2-

diabetes. Formålet med opsamlingen er således at give kommunerne inspiration til deres planlægning af 

patientuddannelsestilbud til borgere med type 2-diabetes. 

 

Steno Diabetes Center Odense har udarbejdet opsamlingen på baggrund af informationer leveret af Syge-

hus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Odense Universitetshospital i hhv. Odense og Svendborg (OUH-

Odense og OUH Svendborg) om deres hidtidige patientuddannelsestilbud. Sygehus Lillebælt indgår ikke i 

opsamlingen, da den fulde patientuddannelsesopgave inkl. sygdomsspecifikke elementer har ligget i flere af 

kommunerne omkring Sygehus Lillebælt i nogle år. 
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Organisering af patientuddannelsestilbuddet på sygehusene 
 

Deltagerantal 

Tabel 1 viser det årlige antal patienter, der har deltaget på patientuddannelse, holdstørrelse og antallet af 

hold på de fire sygehuse. Tallene er gennemsnitstal fra de seneste år, mens tallene fra OUH-Odense er fra 

2017. På OUH-Odense har antallet af deltagere tidligere været højere – i størrelsesordenen 200 patienter 

per år. 

 

Tabel 1: Deltagerantal på sygehusenes patientuddannelsestilbud 

Sygehus: OUH- 

Odense 

OUH-

Svendborg 

Sydvestjysk 

sygehus 

Sygehus Søn-

derjylland 

Årligt patientantal (ca.) 80  40  100 224  

Holdstørrelse (tilstræbt) 10 10  15 16 

Antal hold årligt 10-12  4 Ikke oplyst 14 

 

Det årlige patientantal kan ikke tages som et udtryk for, hvor mange borgere med type-diabetes, der har 

behov for patientuddannelse. Antallet afhænger fx af borgerens oplevede behov for tilbuddet og praktiske 

mulighed for at deltage i det samt henvisningsaktivitet internt fra diabetesambulatorierne og fra almen 

praksis til tilbuddet. Ét af argumenterne for generelt at flytte patientuddannelsesaktivitet fra sygehuse til 

kommuner er nærhedsprincippet, dvs. at afvikle tilbuddet tættere på borgerens eget hjem. Det kan derfor 

alene på den baggrund forventes, at deltagerantallet bliver større i kommunerne fremover. Deltagerantal-

let vil i øvrigt være afhængigt af mange andre faktorer som fx det lokale samarbejde med almen praksis 

samt borgernes kendskab i øvrigt til kommunernes tilbud. 

Henvisning til patientuddannelse 

Patienterne henvises fra egen læge eller internt fra sygehusene. Erfaringen viser at langt størstedelen af 

patienterne henvises fra egen læge. Dette skal ses i lyset af, at egen læge er behandlingsansvarlig for ho-

vedparten af patienterne med type 2-diabetes, hvilket kun vil være stigende i fremtiden, hvor en større del 

af type 2-patienterne skal behandles hos egen læge jf. den nyeste overenskomst for almen praksis. 

Inddragelse af pårørende 

Pårørende indgår ikke i opgørelsen over det årlige patientantal. Pårørende inviteres til at deltage på pati-

entuddannelsestilbuddene på alle sygehusene i regionen. Deltagelsen af pårørende varierer fra hold til 

hold. På Sygehus Sønderjylland deltager der ca. 4 pårørende på et hold med 16 patienter. Pårørende invite-

res oftest via elektronisk indkaldelse eller alternativt til forsamtalen med patienten. På Sydvestjysk Sygehus, 

hvor kurset består af tre mødegange, inviteres pårørende til at deltage på 2. mødegang. 

Inklusionskriterier 

Patientuddannelseskurserne er for voksne personer (mindst 18 år) med type 2-diabetes samt deres pårø-

rende. Personerne skal tale og forstå dansk. Ved forsamtale eller forberedende møde vurderes det, om 

patienten kan profitere af gruppeundervisning. 
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Forsamtale 

Der afholdes forsamtale eller forberedende møde på to ud af fire sygehuse. På OUH- Svendborg afholdes 

der et formøde, som har karakter af de ”afklarende samtaler”, der afholdes i kommunalt regi. Samtalen har 

en varighed på ca. 30-60 min. Forsamtalen indeholder følgende elementer: 

• Afdækning af patientens forudsætninger for og forventninger til deltagelse i patientuddannelsen, 

herunder egnethed til gruppeundervisning 

• Afdækning af patientens motivation for forandring/forbedring af egenomsorg for egen diabetes 

• Information om patientuddannelsesforløbet og den pædagogiske metode, herunder informeres om 

temaer, undervisningsform, undervisningsforløbet (tidsperspektiv og fysiske rammer) samt delta-

geraktivitet og gensidigt samarbejde (patient og underviser imellem) 

• Afdækning af, hvordan patienten oplever livet med diabetes (tanker og følelser) 

• Oplæring i måling af blodsukker eller sikring af, at patienten er tilbudt oplæring 

• Patientens pårørende og mulighed for støtte herfra – evt. pårørendes deltagelse i patientuddannel-

sesforløbet 

 

OUH-Odense samler patienter, der er visiteret fra egen læge, på et forberedende møde á én times varig-

hed, hvor der informeres om patientuddannelsen, herunder deltagerinvolvering. Patienterne oplæres i 

måling af blodsukker som forberedelse til kurset. 

Patientinformationer 

De formelle patientinformationer består de fleste steder af et indkaldelsesbrev, en pjece og et skoleskema 

over patientuddannelsesforløbet. Der informeres typisk om følgende i materialet: 

• Formål med undervisningen 

• Indhold/emner i undervisningen 

• Hvem der varetager undervisningen (læge, diabetessygeplejerske, klinisk diætist m.fl.) 

• Praktiske informationer om kursusforløbet (tid og sted) 

• Deltagernes rolle i undervisningen 

• Forplejning 

• Deltagelse af pårørende 

 

I bilag 1 og 2 er der eksempler på hhv. et indkaldelsesbrev og et velkomstbrev og i bilag 3 en pjece med 

information om patientuddannelsen. I bilag 4 ses et eksempel på et skoleskema over patientuddannelses-

forløbet. 

Kursusplan 

Kursusplanen varierer fra sygehus til sygehus. I tabel 2 ses, hvor mange mødegange patientuddannelses-

kurserne forløber over, hvor mange timer der er afsat pr. mødegang og hvor mange uger, kurset strækker 

sig over. 
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Tabel 2: Overordnet kursusplan 

Sygehus OUH- 

Odense 

OUH- 

Svendborg 

Sydvestjysk 

Sygehus 

Sygehus 

Sønderjylland 

Antal undervis-

ningsgange 

4 mødegange (á 
6 timer) hen over 
2 uger 

6 mødegange 
(á 2½ time) hen 
over 6 uger 

3 mødegange 
(á 6,5 timer) hen 
over 1 uge 

5 mødegange 
(á 4 timer) hen 
over 5 uger 

 

På OUH-Odense og Sydvestjysk Sygehus er der tale om heldagsundervisning over en enkelt uge eller to, 

mens undervisningen på andre sygehuse afholdes henover 5-6 uger med en ugentlig undervisningsgang på 

2-4 timer. Tidspunktet for undervisningen varierer også. På OUH-Svendborg er der tale om eftermiddags-

undervisning, mens heldagsundervisningen på OUH-Svendborg og Sydvestjysk Sygehus er placeret i dagti-

merne. På Sygehus Sønderjylland er der mulighed for at vælge imellem undervisning i dagtimerne og aften-

timerne, hvilket tilgodeser erhvervsaktive borgere, der vil have svært ved at deltage i dagtimerne. 

 

Indholdet i undervisningen på sygehusene indeholder stort set de samme emner. På flere af sygehusene er 

der mulighed for at tilpasse undervisningen til deltagernes ønsker og behov, således at der fx tages emner 

op som patienterne oplever som udfordrende i hverdagen med diabetes. Et typisk forløb vil have følgende 

indhold: 

• At leve med diabetes – hvad betyder det for mig at have diabetes? 

• Sygdomslære og sygdommens natur 

• Behandlingsformer, forebyggelse og behandling af senfølger, medicin 

• Forebyggende fodpleje, fodundersøgelse 

• Anden sygdom 

• Blodsukkermåling- og regulering 

• Ændring af vaner 

• Mad, måltider, varedeklarationer 

• Motion (teori og øvelser) 

• Tobak, alkohol og rusmidler 

• Samliv og seksualitet 

• Diabetes ved sygdom og stress 

• Rejser og festlige lejligheder 

• Information om Diabetesforeningen 

• Evaluering af forløbet 

Nogle emner fylder mere i undervisningen end andre. Der henvises til skoleskemaet for patientuddannel-

sesforløbet på Sygehus Sønderjylland i bilag 4 for indblik i, hvor meget de enkelte temaer fylder. 

Involveret personale i undervisningen 

Underviserteamet på patientuddannelsen består oftest af en diabetessygeplejerske/sygeplejerske, en kli-

nisk diætist og en læge fra diabetesambulatoriet. Derudover kan der være tilknyttet en repræsentant fra 

den lokale afdeling af Diabetesforeningen, fysioterapeut, fodterapeut. På OUH-Odense er der også tilknyt-

tet psykolog og optiker til patientuddannelsen. Sygeplejersken er ofte gennemgående i hele forløbet og 

fungerer som kursusleder. 
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Udstyr 

Følgende udstyr anvendes i forbindelse med undervisningen: 

• Tavle/whiteboard 

• AV-udstyr (Power Point, projektor) samt flip-over og papir 

• Attrapper (emballage fra madvarer) 

• Blodsukkerapparater til patienter, der ikke er i besiddelse af dette 

• Demonstrationspenne til medicin 

Sundhedspædagogisk tilgang 

De sundhedspædagogiske og teoretiske baggrunde for patientuddannelserne har udviklet sig gennem åre-

ne. Der har været et paradigmeskift fra de første diabetesskoler på sygehusene, hvor man anvendte ”tank-

passer-pædagogik” med oplæg af vidensformidlende karakter til i dag, hvor undervisningen de fleste steder 

er af mere involverende karakter. Tilsvarende har målet med undervisningen flyttet sig fra at handle om at 

øge patienternes viden til at styrke deres handlekompetence. Bevægelsen fra det ene paradigme til det 

andet er sket gradvist og har udviklet patientuddannelsen til også at indeholde patientens psykosociale 

kontekst og ressourcer. Relevansen af dette fokus underbygges bl.a. af forskning, der viser, at hvis patien-

ten skal lære at håndtere kronisk sygdom ved at ændre livsstil eller ved at lære at lytte til kroppens signaler, 

er det afgørende, at de sundhedsprofessionelle i samspil med patienten inddrager hverdagslivets betydning 

i undervisningen. 

Undervisningsmateriale 

PowerPoint-præsentationer til patientuddannelseskurset på Sygehus Sønderjylland og OUH-Svendborg er 

udsendt sammen med dette dokument til inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

Sygehus Sønderjylland har desuden udarbejdet drejebøger til hver undervisningsgang. Der er vist et ek-

sempel på en drejebog i bilag 5. En drejebog indeholder informationer om:  

• Formålet med undervisningen 

• Hvem der varetager undervisningen 

• Tidsforbruget 

• En vejledning til, hvad underviseren kan komme omkring ved hvert PowerPoint-slide 

Sygehusene har desuden til inspiration for det faglige indhold i patientuddannelsen anvendt ”Diabetes-

håndbog. Praktisk diabetespleje og –behandling i Region Syddanmark”. Diabeteshåndbogen er udarbejdet 

af Diabetesudvalget i Region Syddanmark (DURS), som er et tværsektorielt og tværfagligt sammensat ud-

valg, der bl.a. fungerer som fagligt, rådgivende organ på diabetesområdet i regionen. Diabeteshåndbogen 

ses primært som et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, 

Bemærk: Undervisningsmaterialet er ikke opdateret med henblik på denne udsendelse til kommunerne 

i regionen. Dele af materialet kan derfor være forældet. Steno Diabetes Center Odense har alene ud-

sendt materialet til inspiration for kommunernes planlægning af deres tilbud 

og for kommunernes udarbejdelse af eget undervisningsmateriale. Steno Diabetes 

Center Odense tager ikke ansvar for anvendelse, der ligger ud over dette formål.  
! 
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konsultations-sygeplejersker m.fl.), der arbejder med personer med diabetes. Hensigten med håndbogen er 

at bidrage til ensartethed i diabetespleje og –behandling i Region Syddanmark. Håndbogen, som senest er 

opdateret i juni 2016, er under opdatering. Håndbogen er tilgængelig på www.sundhed.dk på dette link. 

Kompetenceudvikling 

Der er ikke i forbindelse med de syddanske sygehuses patientuddannelse lavet nogen beskrivelse af de 

kompetencer, der skal være tilgængelige i undervisningen. Tilsvarende er der heller ikke noget systematisk 

kompetenceudviklings-setup til det personale, der arbejder med patientuddannelsen. 

 

Som udgangspunkt er den nødvendige faglighed til stede ud fra det involverede personales grund- og vide-

reuddannelser samt deres faglige erfaring. Nogle af underviserne har undervisningserfaring fra fx SOSU-

uddannelsen eller er fagligt opdateret via temadage og kurser hos fx Dansk Sygeplejeråd eller UC’er. Andre 

har videreuddannelse på diplom- eller masterniveau inden for pædagogik, sundhedspædagogik mv. En del 

af personalet er opkvalificeret inden for det sundhedspædagogiske område med udgangspunkt i de sund-

hedspædagogiske værktøjskasser udviklet i Steno Diabetes Center Copenhagen. 

 

Steno Diabetes Center har gennem en del år forsket i det sundhedspædagogiske felt og har udviklet forskel-

lige værktøjskasser. En stor del af udviklingen er sket i samarbejde med Region Syddanmark, kommuner i 

regionen og Diabetesforeningen. I den forbindelse har der været udbudt kompetenceudviklingskurser i 

samarbejde med UC Syd til sundhedsprofessionelle fra forskellige sektorer med udgangspunkt i teorierne 

om ”Det balancerende menneske” og ”Den sundhedspædagogiske jonglør”. Der eksisterer bl.a. følgende 

værktøjskasser: 

• Værktøjskassen ”I balance med kronisk sygdom” 

• Den sundhedspædagogiske værktøjskasse til undervisning af sårbare personer med kronisk sygdom 

• Familiekassen  

 

Tilgangen i disse værktøjskasser og udvalgte redskaber herfra anvendes allerede i patientuddannelsen hos 

en del af de syddanske kommuner, ligesom en del sundhedsprofessionelle fra kommunerne har deltaget på 

kompetenceudviklingskurser om den sundhedspædagogiske tilgang. 

Evaluering, kvalitetssikring og monitorering 

Sygehusene har ikke en fælles systematik til at evaluere og kvalitetssikre patientuddannelsen. Nogle syge-

huse har udviklet deres egne metoder til at evaluere og monitorere patienternes tilfredshed. OUH-

Svendborg benytter PAID spørgeskemaet (Problem Areas In Diabetes). WHO-5 trivselsindeks kan også an-

vendes til at måle deltagenes trivsel før og efter patientuddannelsesforløbet. 

 

PAID spørgeskemaet (Problem Areas In Diabetes) 

Spørgeskemaet er udviklet af psykologer og læger på Joslin Diabetes Center og Harward Medical School i 
Boston i 1995. PAID-spørgeskemaet er et valideret screeningsinstrument og oversat til dansk og kan findes 
i bilag 6. Spørgeskemaet kan bruges til at afdække omfanget af de emotionelle reaktioner på livet med 
diabetes. 
 
PAID anvendes dels til at sætte fokus på de psykosociale faktorer ved livet med diabetes, dels til i samar-
bejde med patienten at støtte denne til at løse eventuelle problemer. Patienten prioriterer selv, hvilke 
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problemer der skal arbejdes med og i hvilken rækkefølge. PAID giver både patient og sygeplejerske et hur-
tigt overblik over patientens eventuelle problemer med sin diabetes. 

 

 

WHO-5 trivselsindeks 

WHO-5 er et spørgeskema udviklet til at måle trivsel og kan findes i bilag 7. WHO-5 indeholder fem positivt 
formulerede spørgsmål, der er relateret til godt humør (glad og afslappet), vitalitet (at være aktiv og vågne 
frisk og udhvilet) og generelle interesser (være interesseret i ting).  
 
WHO-5 kan anvendes evaluerende ved før- og eftermålinger af sundheds- og sociale indsatser, der helt 
eller til dels har til formål at forbedre borgeres trivsel og mentale sundhed. Hvis borgerens estimerede 
trivsel er højere efter end før deltagelse i en given sundheds- eller social indsats, kan 
det - afhængigt af projektets karakter - sandsynliggøres, at indsatsen har haft en positiv effekt på perso-
nens trivsel og mentale sundhed. 
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Eksempler på kommunal patientuddannelse 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune og Kolding Kommune er to eksempler på kommuner, der har erfaring med at 

tilbyde patientuddannelse, der indeholder en sygdomsspecifik del. Kurserne i de to kommuner har mange 

fællestræk med de kurser, der afholdes på sygehusene. 

 

Borgere i Kolding Kommunes patientuddannelse henvises fra egen læge eller fra Sygehus Lillebælt, eller 

borgerne henvender sig på egen hånd. I Faaborg-Midtfyn Kommune er det et formelt krav, at alle deltager-

ne henvises fra egen læge. Borgere kan godt henvende sig direkte, men vil blive bedt om efterfølgende at 

få en lægehenvisning. 

 

Nedenfor ses en skematisk oversigt over tilbuddet i Kolding Kommune til borgere med type 2-diabetes. Det 

fremgår fx, hvordan den afklarende samtale er udgangspunkt for visitation til øvrige tilbud. Borgerne kan 

henvises til Digital Patientuddannelse (DPU), et forløb med individuelle samtaler, øvrige kommunale tilbud 

(rygestop m.m.), temaaftner om diabetes eller et mere omfattende patientuddannelsesforløb. 

 

Figur 1: Skematisk oversigt over tilbud i Kolding Kommune til borgere med type 2-diabetes 

 
 

Kolding Kommune tilbyder et kortere forløb med 3 temaaftner á 2 timers varighed, hvilket afholdes 2 gange 

årligt (forår og efterår). På temaaftnerne deltager der 20-35 deltagere pr. gang. Patientuddannelsesforløbet 

strækker sig over 8 uger med en ugentlig mødegang á 2½ timer. På dette forløb deltager der 12-16 perso-

ner pr. gang. Forløbet tilbydes 4 gange årligt. 
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I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes der ligeledes 4 hold årligt med 12-13 deltagere pr. hold. Også her er 

der mulighed for individuelle samtaler. I de første 3 kvartaler af 2018 er der gennemført 25 individuelle 

forløb plus Digital Patientuddannelse.  

 

Underviserne er enten sygeplejersker, diætister eller fysioterapeuter. I Kolding Kommune har man valgt at 

ansætte en diætist og en sygeplejerske med stærke kompetencer på diabetesområdet. For at sikre de nød-

vendige kompetencer blandt underviserne deltager sygeplejerskerne på årsmødet for diabetessygeplejer-

sker under Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, som er en faglig sammenslutning under Dansk Syge-

plejeråd. Underviserne deltager også på ”Diabetes Update”, som er Diabetesforeningens fagkonference for 

behandlere og andre fagpersoner. Kolding Kommune har tidligere brugt behandlere fra Sygehus Lillebælt 

som assisterende undervisere i patientuddannelsen, men nu sker det kun efter behov. Der er mulighed for, 

at underviserne fra Kolding Kommune kan få studiedage på sygehuset for at imødekomme faglig opdate-

ring. 
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Kommunernes samlede patientuddannelsestilbud til borgere med type 2-

diabetes 
Dette dokument skal først og fremmest inspirere kommunerne i deres planlægning af deres gruppebasere-

de patientuddannelsestilbud. I dette afsnit formidles nogle overvejelser om det samlede tilbud, kommu-

nerne tilbyder borgere med type 2-diabetes. 

Gruppebaserede og individuelle tilbud 

Det gruppebaserede tilbud har traditionelt været grundstenen i den patientuddannelse, som kommunerne 

tilbyder borgere med kronisk sygdom. Der er flere grunde til, at det gruppebaserede tilbud fortsat vil være 

vigtigt fremover: 

• Tilbuddet indebærer mulighed for gensidig erfaringsudveksling, netværk mv. mellem deltagerne og 

dermed potentielt en stærkere mulighed for at skabe motivation, inspiration og læring (faktorer 

knyttet til gruppedynamikken) 

• Det gruppebaserede giver flere sundhedspædagogiske muligheder for underviseren 

• Det er billigere at drive end individuelt tilrettelagte tilbud 

 

Nogle borgere fravælger det gruppebaserede tilbud, eller tilbuddet er ikke egnet til borgeren. Det kan fx 

handle om borgere med kognitive udfordringer, særlige behov, social fobi mv. Det er derfor også relevant 

at tilbyde nogle borgere et individuelt tilrettelagt tilbud. Dette tilbydes generelt i dag i alle kommuner og er 

bl.a. blevet implementeret i takt med, at den rehabiliterende tankegang har vundet indpas i kommunerne. 

Digital patientuddannelse 

Nogle borgere fravælger gruppebaseret uddannelse, fordi de foretrækker ikke at deltage i grupper eller 

pga. begrænsninger i tilbuddets tilgængelighed. Tilgængeligheden kan være begrænset af flere faktorer, 

herunder fx helbred, distance, transportmuligheder og økonomi. En væsentlig begrænsning for borgere på 

arbejdsmarkedet kan også være, hvis tilbuddene ligger inden for normal arbejdstid. Her er det en væsentlig 

fordel, hvis kommunerne kan anvise borgeren alternative tilbud til den gruppebaserede undervisning og de 

individuelle tilbud, som er tidkrævende og dyre. 

 

Et bud på sådan et tilbud er Digital Patientuddannelse. Digital Patientuddannelse er udviklet af Varde, Faa-

borg-Midtfyn og Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, Diabetesforeningen og Hjerte-

foreningen. I skrivende stund er tilbuddet udbredt til 12 kommuner primært i Region Syddanmark. Tilbud-

det består af to elementer: 

• E-læring om de emner, der også indgår i den gruppebaserede undervisning (eksempler på screen 

dumps er vist i bilag 8) 

• Webinarer, hvor borgere på tværs af kommunegrænser på udmeldte tidspunkter logger på pc eller 

tablet og modtager online-undervisning med mulighed for bl.a. chat med spørgsmål undervejs til 

underviserne 

 

Et helt særligt træk ved Digital Patientuddannelse er, at det drives på tværs af kommuner. Dels er der skabt 

en organisering, så de kommuner, der indgår, fælles finansierer en pulje til koordinering af undervisningen, 

fælles opdatering af e-læringsmateriale mv. Dels forestås undervisningen på et webinar typisk af to sund-
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hedsprofessionelle fra to forskellige kommuner, sådan at kommunerne servicerer borgere på tværs af 

kommunegrænser og udnytter ressourcer og ekspertise på tværs. 

 

Kommuner, der i dag ikke indgår i tilbuddet, kan få en introduktion til det og høre nærmere om, hvad det 

kræver at deltage, ved at henvende sig til Syddansk Sundhedsinnovation. Kontaktinformation kan findes på 

www.syddansksundhedsinnovation.dk. 

 

Der er foretaget en intern evaluering af tilbuddet, som kan rekvireres hos Syddansk Sundhedsinnovation 

eller hos Steno Diabetes Center Odense. Evalueringen peger bl.a. på, at tilbuddet tilsyneladende appellerer 

til en bred målgruppe, herunder i højere grad mænd end gruppebaserede tilbud. Generelt er borgerne me-

get tilfredse med tilbuddet og angiver også, at tilbuddet bidrager til sundere vaner og til, at en del borgere 

får tjekket fødder og øjne som to af de komplikationsområder, der bør være fokus på i diabetesforløbet. 

Endelig indeholder evalueringen en business case, der viser, at tilbuddet er billigere at drive end gruppeba-

seret patientuddannelse – særligt når et større antal kommuner samarbejder om tilbuddet. 

Kombination af tilbud 

Det er Steno Diabetes Odense Centers holdning, at de forskellige typer af patientuddannelse bør ses som 

tilbud, der supplerer hinanden, og som henvender sig til borgere med forskellige behov og muligheder og i 

forskellige livssituationer. Således er et gruppebaseret tilbud oplagt for nogle borgere, mens andre borgere 

har mere gavn af Digital Patientuddannelse eller et individuelt tilbud. 

 

Fx anses Digital Patientuddannelse som et supplerende tilbud, som ikke kan erstatte gruppebaserede tilbud 

eller individuelle tilbud. Det kan til gengæld tiltale nogle borgere, som i dag ikke deltager i patientuddannel-

sestilbud, ligesom det kan anvendes som opfølgningstilbud til både gruppebaserede og individuelle tilbud. 

Nogle kommuner anvender desuden e-læringen som materiale i den konkrete 1:1-undervisning for borgere 

i individuelle forløb. 

 

Det bør desuden bemærkes, at tilbuddet om Digital Patientuddannelse i nogle kommuner fungerer sidelø-

bende med sundhedsteknologiske løsninger til støtte i hverdagslivet med diabetes, herunder fx LIVA. Såle-

des fungerer Digital Patientuddannelse som en basisuddannelse i livet med diabetes, mens LIVA og lignen-

de løsninger fungerer som konkret, handlingsanvisende støtte i hverdagslivet. Der er altså ikke tale om et 

enten-eller, men om forskellige tilbud, som på hver sin måde kan bidrage til at støtte borgere i livet med 

type 2-diabetes. Kommunerne kan derfor også som en del af deres patientuddannelsestilbud anbefale for-

skellige sundhedsteknologiske løsninger (apps mv.) til borgerne, eller selv eller i samarbejde med eksterne 

leverandører tilbyde løsninger med hverdagsnær støtte. 
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Eksempler på materialer 
 

På de følgende sider fremgår forskellige eksempler på materialer (patientinformation, undervisningsmate-

rialer mv.) til inspiration. Der henvises desuden til, at der sammen med dette dokument er udsendt eksem-

pler på PowerPoint-præsentationer til patientuddannelseskurset på Sygehus Sønderjylland og OUH-

Svendborg. 

 

Følgende materiale indgår: 

• Bilag 1: Indkaldelsesbrev til patienten (OUH Svendborg) 

• Bilag 2: Velkomstbrev om diabeteskursus (Kolding Kommune) 

• Bilag 3: Pjece om patientuddannelse (OUH Svendborg) 

• Bilag 4: Skoleskema over patientuddannelsesforløbet (Sygehus Sønderjylland) 

• Bilag 5: Drejebog til undervisning (Sygehus Sønderjylland) 

• Bilag 6: PAID (Problem Areas In Diabetes)-spørgeskema 

• Bilag 7: WHO-5 trivselsindeks 

• Bilag 8: Screen dumps fra e-læringsdel af Digital Patientuddannelse 
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Bilag 1: Indkaldelsesbrev til patienten (OUH-Svendborg) 
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Bilag 2: Velkomstbrev om diabeteskursus (Kolding Kommune)	
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Bilag 3: Pjece om patientuddannelse (OUH Svendborg) 
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Bilag 4: Skoleskema over patientuddannelsesforløbet (Sygehus Sønderjylland) 
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Bilag 5: Drejebog til undervisning (Sygehus Sønderjylland) 

 

 

 



 

19 
 

 

 



 

20 
 

Bilag 6: PAID (Problem Areas In Diabetes)-spørgeskema 
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Bilag 7: WHO-5 trivselsindeks 
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Bilag 8: Screen dumps fra e-læringsdel af Digital Patientuddannelse 
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