
6

Charlotte Fagt, videnskabelig ass., cand.scient.san.publ., 
Team Lighed og Diabetes, Sundhedsfremmeforsknings-
enheden, Steno Diabetes Center Copenhagen; Charlotte 
Glümer, centerchef, dr.med., ph.d., professor, Center for 
Diabetes, Københavns Kommune; Pil Ploug Cramer, klinisk 
diætist og vanecoach, Center for Diabetes, Københavns 
Kommune; Annette Godskesen Andersen, sygeplejerske, 
Center for Diabetes, Københavns Kommune og Nana Fol-
mann Hempler, seniorforsker, teamleder for Team Lighed 
og Diabetes, cand.scient.san.publ., ph.d., Sundhedsfrem-
meforskningsenheden, Steno Diabetes Center Copenha-
gen. Kontakt: nana.folmann.hempler@regionh.dk

I Danmark benyttes diabetesuddannelse i lav grad af borgere 
med etnisk minoritetsbaggrund. Vi ved også, at målgruppen 
ikke profiterer af standardtilbud og behandling på samme 
måde som etniske danskere (1). Dette kan blandt andet skyl-
des kommunikative udfordringer, stigmatisering og udfordrin-
ger med at navigere i sundhedsvæsenet (2). Samtidig er der 
få kommuner, der tilbyder kulturel sensitiv diabetesuddannel-
se til disse borgere (3). Steno Diabetes Center Copenhagen 
(SDCC) og Center for Diabetes (CfD) i Københavns Kommune 
har sammen udviklet et kulturelt sensitivt sundhedspædago-
gisk uddannelseskoncept (CUSTOM). CUSTOM er afprøvet 
blandt ca. 100 borgere med type 2-diabetes og arabisk, urdu 
eller tyrkisk som førstesprog, og borgerne forbedrer syg-
domsmestring og viser fremgang på fysiske og psykosociale 
parametre efter uddannelsen. 

CUSTOM står for ’CUlturally Sensitive TOols and Methods’ 
og er et sundhedspædagogisk uddannelseskoncept, der 
tilstræber at øge fremmøde og fastholdelse til diabetesuddan-
nelse, støtte kommunikation omkring sundhedsfremmende 
beslutninger, øge motivation og fremme positiv diabetes-
håndtering blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund og 
type 2-diabetes (4).
Før CUSTOM blev sat i søen, viste erfaringer fra CfD, at flere 
metoder fra standardundervisningen ikke var overførbare til 
hold med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Eksem-
pelvis var målsætningsværktøjer ikke meningsgivende for 
målgruppen, idet de havde svært ved at tale om mål og udfyl-
de disse. Desuden blev der bragt andre dilemmaer på banen 
af målgruppen i undervisningen, fx forskellige opfattelser af 
hvorfor man får diabetes, og hvor meget man selv kan på-
virke sit sygdomsforløb, hvilket var udfordrende at håndtere 
for de sundhedsprofessionelle. Udfordringer med at overføre 
sundhedsinterventioner fra majoritetsbefolkning til minori-
tetsgrupper er også beskrevet i litteraturen (5). 

CUSTOM bygger på kulturelt sensitive metoder og værktøjer, 
som er udviklet i samskabelse med målgruppen. Eksempelvis 
er der udviklet et omfattende billedmateriale af hverdags-
situationer og mad, som er udvalgt af målgruppen, og en 
undervisningstilgang, som blandt andet tager udgangspunkt 

i dilemmaer og udfordringer, som blev identificeret af både 
målgruppen og sundhedsprofessionelle i en indledende fase. 
Essensen i konceptet er sensitive metoder, der adresserer 
borgernes udfordringer og hverdag. Særligt afgørende er 
rammesætning af undervisningen og hver enkelt session – 
både i forhold til indhold, roller og tolkning. 

Samskabelse med borgere og sundhedsprofessionelle 
Samarbejdet mellem SDCC, CfD, borgere og sundhedsprofes-
sionelle er foregået i fire faser, der omfatter behovsafdæk-
ning, analyse, udvikling og implementering (se figur 1). Meto-
den ’Design Thinking’ er anvendt til udviklingen af konceptet 
for at tilsikre, at indhold og format blev kulturelt tilpasset 
(6). Gennem en iterativ proces er konceptet løbende blevet 
afprøvet og justeret i samskabelse med borgere og sundheds-
professionelle. Processen omkring tilpasning af konceptet 
har været fleksibel og kontinuerlig, og der har været flere 
justeringer til konceptet - selv efter implementeringen (4). 
CUSTOM-konceptet består af seks sessioner og dertilhørende 
11 visuelle dialogværktøjer, der beskrives i en modul beskri-
velse (se figur 2) (7). En række af værktøjerne relaterer sig til 
hverdag, diabetesudfordringer og overblik over behandling, 
mens de resterende adresserer viden, motivation, målsætning 
og sundhedsfremme (for eksempler, se tabel 1). Konceptet 
indeholder yderligere en guide med sundhedspædagogiske 
principper for undervisningen, herunder opmærksomheds-
punkter for underviseren og en guide til håndtering af disse i 
praksis, fx hvordan mental sundhed kan påvirkes af diabetes 
og styrkes (4,7). Konceptet bygger på teori om en personcen-
treret tilgang og empowerment (4). Der har desuden været 
workshops med sundhedsprofessionelle, hvor de er blevet 
trænet i sociale og kulturelle kompetencer, aktiv lytning og 
flourishing. Sidstnævnte er en tilgang, hvor der fokuseres på 
det, som borgeren gør godt og som lykkes fremfor det, som 
ikke lykkes eller er svært for borgeren (8). 

Fremgang på biologiske, psykosociale og sundhedsadfærds-
mæssige parametre
Resultaterne fra evalueringen af CUSTOM er endnu ikke 
publiceret i videnskabelige tidsskrifter. I denne artikel kan 
vi dog løfte sløret for, at der blandt de ca. 100 borgere, der 
har deltaget i afprøvningen, ses en høj grad af deltagelse 
og tilfredshed samt ny viden og kompetencer. De biologiske 
målinger viser, at borgerne efter endt undervisningsforløb 
bl.a. har lavere HbA1c, BMI og vægt – også seks måneder 
efter endt forløb. Spørgeskemadata viser også fremgang i 
sygdomsmestring gennem bl.a. forbedrede kost- og motions-
vaner umiddelbart efter afsluttet undervisningsforløb og seks 
måneder efter. Desuden rapporterer borgerne forbedringer 
på psykosociale aspekter, hvor de oplever mindre træthed og 
lavere diabetesrelateret stress ved seks måneders opfølgning. 
Desværre var det, grundet Covid-19 pandemien, ikke muligt 
at samle nok data fra kontrolgruppen, til at kunne sammen-
ligne. 
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Erfaringer med virksomme mekanismer og teknikker i undervisningen 

CUSTOM er blevet evalueret med realistisk evaluering som metode (9), og data fra observationer, work-shops og interviews 

med borgere og sundhedsprofessionelle er blevet analyseret for at finde ud af, hvad der virker i uddannelsen. Noget af det, der 

virkede godt, var bl.a. klare roller mellem sundhedsprofessionelle, tolk og borgere, som blev rammesat fra begyndelsen, samt 

anerkendelse af og mere fokus på mentale helbredsproblemer. Nogle af de virksomme mekanismer og teknikker blev udviklet 

og inkorporeret i uddannelsen undervejs af de sundhedsprofessionelle - eksempelvis en øvelse til at introducere forandringer 

for borgerne tidligt i forløbet (se tabel 1). Der var også enkelte elementer i konceptet, der viste sig ikke at fungere optimalt, fx 

en øvelse om forandring i hverdagen. Denne øvelse blev derfor udeladt. Konceptet er således løbende blevet tilpasset baseret 

på de input, der kom fra borgere og sundhedsprofessionelle samt de fund, der viste sig i observationerne, som blev drøftet på 

workshops med forskere og sundhedsprofessionelle.

Tabel 1. Eksempler på virksomme elementer fra CUSTOM-konceptet 

Eksempel på øvelse udviklet til CUSTOM Eksempel på videreudvikling af øvelse 
under afprøvningsfasen: Historiebaseret 
teknik baseret på cases

Eksempel på nyudvikling af øvelse under 
afprøvningsfasen: ‘Test-det-af’

Tema: Mad Tema: Stress Tema: Forandring

Til øvelserne ’mad/drikke der påvirker mit 
blodsukker’ og ’mad/drikke der påvirker 
mit hjerte’ blev der udviklet en bred vifte 
af billedkort af madvarer og retter, som 
deltagerne beskrev som del af deres kost. 
Der blev fx lavet billedkort med tyrkisk 
pizza, bitter agurk og sød byggrød (se 
billeder nedenfor).

Sundhedsprofessionelle oplevede, at brug 
af historier og cases faciliterede dialog og 
erfaringsdeling og var især en god måde at 
italesætte sensitive emner og kompleksitet. 
Derfor blev der udviklet flere cases inden 
for forskellige temaer (fx diabetesrelateret 
stress), som blev anvendt hyppigt i under-
visningen.

Sundhedsprofessionelle oplevede, at 
det ofte var vanskeligt for borgerne at 
sætte mål for sig selv. Derfor udviklede de 
‘test-det-af’-øvelsen, der var en måde at 
konkretisere teori i borgernes hverdag, ved 
at borgerne løbende testede små foran-
dringer i hverdagen. Således blev borgerne 
tidligt i forløbet introduceret til forandring 
og refleksion herom.

Familieinvolvering og social støtte: En nød, der endnu ikke er knækket

Litteraturen viser, at familieinvolvering og social støtte både kan være fremmende og være en barriere for positiv diabeteshånd-

tering for borgere med etnisk minoritetsbaggrund (10-16). Det har imidlertid ikke været muligt inden for projektets rammer at 

afdække muligheder for og teknikker til at adressere denne dimension i nærværende projekt. På SDCC er der imidlertid igang-

sat et ph.d.-studie, der undersøger betydning af sociale relationer og social støtte for deltagelse og udbytte af diabetesuddan-

nelse blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet kan være med til at belyse, hvordan familien bedst involveres 

og italesættes i diabetesuddannelse til målgruppen.

Skalering af konceptet

Konceptet er klar til skalering, og der er ved at blive søsat et projekt, hvor flere af landets kommuner vil inkorporere konceptet 

eller dele heraf i deres diabetesuddannelse til målgruppen. På den måde får flere borgere i målgruppen gavn af kulturel sensitiv 

diabetesuddannelse, der er tilpasset og udviklet til deres forudsætninger, behov og livssituation. Derudover vil konceptet være 

frit tilgængeligt på SDCC´s hjemmeside primo 2022. 

Billeder fra CUSTOM-værktøjerne

Diætisten [nr. 174]: December 2021



Referencer
1. Sundhedsstyrelsen. Patientuddannel-

se - en medicinsk teknologivurdering. 
København; 2009. 

2. Szczepura A. Access to health care for 
ethnic minority populations. Postgraduate 
medical journal. 2005; 81(953), 141–147.

3. Jeppesen ML, Abdullahi F, Ahlmark N. 
Sundhedsindsatser i danske kommuner 
målrettet etniske minoriteter - En kortlæg-
ning af sundhedsfremme og forebyggelse. 
Statens Institut for Folkesundhed; 2019. 

4. Hempler NF, Christensen NI, Laursen DH. 
Koncept for uddannelse målrettet etniske 
minoriteter med type 2 diabetes. Center 
for Diabetes, Københavns Kommune 
og Steno Diabetes Center Copenhagen, 
Region Hovedstaden; 2018.

5. Admiraal WM, Vlaar EM, Nierkens V, 
Holleman F, Middelkoop BJ, Stronks K, 
van Valkengoed IG. Intensive lifestyle in-
tervention in general practice to prevent 
type 2 diabetes among 18 to 60-year-old 
South Asians: 1-year effects on the weight 
status and metabolic profile of partici-
pants in a randomized controlled trial. 
PLoS One. 2013; 8(7):e68605.

6. Brown T, Wyatt J. Design Thinking for 
Social Innovation. Development Outreach. 
2010;12(1):29-43.

7. Hempler NF, Christensen NI, Laursen 
DH. Uddannelsesmoduler og trin-for-trin 
beskrivelser for værktøjer. Center for Dia-
betes, Københavns Kommune og Steno 
Diabetes Center Copenhagen, Region 
Hovedstaden; 2018.

8. Greenberg R, Bertsch, B. A flourishing 
approach to mental health in patient with 
diabetes. 2013:33-6.

9. Pawson R, Tilley, N. Realistic evaluation. 
Sage Publications, Inc; 1997 

10. Thabit H, Shah S, Nash M, Brema I, Nolan 
J, Martin G. Globalization, immigrati-
on and diabetes self-management: an 
empirical study amongst immigrants with 
type 2 diabetes mellitus in Ireland. QJM: 
An International Journal of Medicine. 
2009;102(10):713-20. 

11. Reyes J, Tripp-Reimer T, Parker E, Muller 
B, Laroche H. Factors Influencing Diabetes 
Self-Manage¬ment Among Medically 
Underserved Patients With Type II Diabe-
tes. Global qualitative nursing research. 
2017;4. 

12. Daly JM, Xu Y, Levy BT, Bedell DA, 
Marquardt MD, Vonderhaar KM, et al. Im-
plementation of a diabetes management 
program for patients in a rural primary 
care office. Journal of Primary Care & 
Community Health. 2012;3(2):88-98. 

13. Cherrington AL, Willig AL, Agne AA, 
Fowler MC, Dutton GR, Scarinci IC. Devel-
opment of a theory-based, peer support 
intervention to promote weight loss 
among Latina immigrants. BMC Obesity. 
2015;2(1):17.

14. Fritz H, DiZazzo-Miller R, Bertran EA, 
Pociask FD, Tarakji S, Arnetz J, et al. 
Diabetes self management among Arab 
Americans: patient and provider per-
spectives. BMC International Health and 
Human Rights. 2016;16(1):22. 

15. Mayberry LS, Berg CA, Harper KJ, Osborn 
CY. The design, usability, and feasibility of 
a family-focused diabetes self-care support 
mHealth intervention for diverse, low-in-
come adults with type 2 diabetes. Journal 
of Diabetes Research. 2016:7586385. 

16. Nam S, Song H-J, Park S-Y, Song Y. 
Challenges of diabetes management in 
immigrant Korean Americans. The Diabe-
tes Educator. 2013;39(2):213-21.

8

Figur 2. Oversigt over øvelser i konceptet (ref. 7).

Figur 1. Oversigt over projektets faser (ref. 4). 

Diætisten [nr. 174]: December 2021


