31. maj 2022

Call: Ny investeringsmulighed – skal jeres kommune være med til at
nytænke den nationale handlingsplan for diabetes?
Vil I styrke jeres forebyggende indsats over for kommunens borgere med type 2-diabetes og samtidig
være pionerer og vise andre kommuner, hvordan sociale investeringer kan forebygge en central og
omkostningsfuld udfordring? Så kan I blive en del af den første større sociale investering.
Den Sociale Investeringsfond (DSI), Diabetesforeningen og Diabetes Prevention Investment Lab (DPIL)
samarbejder om at etablere en ny social investering, der forebygger senkomplikationer af type 2diabetes. Vi søger aktuelt kommuner, der har lyst til at indgå i investeringen.
Formålet med investeringen er, at mennesker med type 2-diabetes undgår senkomplikationer ved, at
kommunerne bliver i stand til at levere forebyggende indsatser bedre, hvilket vil gøre hjælpen mere
omkostningseffektiv end i dag. Den forebyggende indsats finansieres af eksterne investorer, der
påtager sig den økonomiske risiko for indsatsens effekt. Som kommune betaler I kun, hvis den aftalte
effekt opnås. I har altså ingen omkostning i forbindelse med opstart af investeringen i jeres
kommune.
Investeringen er en skalering af DSI’s igangværende investering i forebyggelse af senkomplikationer
hos sårbare mennesker med type 2-diabetes i Aarhus Kommune, og Steno Diabetes Centrene vil via
DPIL være med som samarbejdspart. Investeringen er klar og udviklet i samarbejde med centrale
aktører på området efter grundig forarbejde og –analyse. Målene for den ønskede effekt er veldokumenterede i litteraturen og afprøvet i praksis.
DSI, Diabetesforeningen og DPIL vurderer, at udfordringen er en særlig fordelagtig investeringsmulighed for kommuner landet over, da senkomplikationer ofte medfører massivt støttebehov. Ved at
forebygge senkomplikationer kan kommunerne både højne livskvaliteten for borgerne og undgå
store udgifter til støtte. I kan læse mere om investeringen i vedhæftede bilag.

Hør mere på et uforpligtende møde
DSI, Diabetesforeningen og DPIL vil gerne invitere alle interesserede kommuner til uforpligtende
informationsmøder, hvor vi vil præsentere og drøfte den konkrete business case for investeringen i
jeres kommune.
Hvis I vil høre mere om investeringsmuligheden, så kontakt chefkonsulent Elisabeth Andreew på
ela@dsi.dk eller 2325 6235 senest den 17. juni 2022.
Vi håber, at I vil samarbejde med os om at tilbyde en bedre forebyggende indsats og ser frem til at
høre tilbage fra jer.
Med venlig hilsen,

Karen Hækkerup
Bestyrelsesformand
Den Sociale Investeringsfond

Claus Richter
Adm. Direktør
Diabetesforeningen
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Peter Bindslev Iversen
Programchef
DPIL og Steno Diabetes Center
Sjælland

Fakta
Om investeringen
Med investeringen ønsker DSI, Diabetesforeningen og DPIL, at tilbyde flere kommuner skræddersyet
og intensiv forebyggende hjælp til mennesker med type 2-diabetes, som er i risiko for at udvikle
senkomplikationer, eksempelvis øjen- og nyresygdomme og amputationer.
DSI vurderer, at forebyggelse af senkomplikationer af type 2-diabetes er en særlig fordelagtig
investeringsmulighed for kommunerne, fordi:


Forebyggelse af diabetes giver store besparelser for kommuner. Den samlede kommunale
besparelse ved at forebygge senkomplikationer af diabetes alene på sundhedsudgifterne
estimeres til ca. 54.000 kr. per deltager, mens den foreslåede betaling per deltager i
gennemsnit er ca. 34.000 kr.



Kommunen betaler kun, hvis den aftalte effekt opnås, og har altså ingen omkostning i
forbindelse med opstart af investeringen.



Udfordringen er forbundet med høje samfundsøkonomiske udgifter – diabetes koster årligt
det danske samfund ca. 32 milliarder kroner.



Volumen i målgruppen er stor – type 2-diabetes er en af de hyppigste sygdomme i Danmark.



Måleindikatorerne er velkendte og pålidelige (langtidsblodsukker), og indsatserne baseres på
erfaringer og solid evidens fra lignende indsatser i ind- og udland.

DSI, Diabetesforeningen og DPIL er i dialog med en række investorer i den private sektor, der gerne
vil bidrage til at finansiere indsatsen. Vi planlægger en investeringsmodel, hvor indsatsen
finansieres af investorerne, og hvor I som kommune alene betaler for de aftalte opnåede effekter af
indsatsen. Læs mere om investeringen i bilag.
Om samarbejdsparterne
Den Sociale Investeringsfond er en statslig investeringsfond nedsat af Folketinget. Vi udvikler og
investerer i sociale investeringer på tværs af de store velfærdsområder. Vi har indtil nu foretaget 11
investeringer i forskellige kommuner, der bl.a. udbreder Housing First til unge og voksne i
hjemløshed eller unge i risiko herfor, evidensbaseret stressbehandling og styrket læring til udsatte
børn og unge.
Diabetesforeningen er en interesseorganisation for personer med diabetes. Vi arbejder for at skabe
bedre vilkår og rettigheder for personer med diabetes, så den enkelte kan leve et så godt liv som
muligt. Ligeledes for at øge viden om og forståelse for alle typer af diabetes, så færre vil opleve
stigmatisering og udvikle type 2-diabetes. Vi har i dag ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af
Danmarks største patientforeninger.
Diabetes Prevention Investment Lab er et samarbejde mellem Steno Centrene i Danmark. Formålet er
at fremme forebyggelse af diabetes og følgesygdomme via udvikling af virkningsfulde
effektinvesteringer, og derved mindske det enkelte individs og samfundets byrde forbundet med
diabetes.

Bilag


Bilag 1: Beskrivelse af investeringsoplæg
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