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Resumé: 

I Danmark lever ca. 30.000 mennesker med type 1 diabetes, mens ca. en kvart million lever med type 2 dia-
betes (T2DM). Antallet af patienter med T2DM er fortsat støt stigende, og flere lever længere med sygdom-
men. Der udgives årligt en rapport omkring udviklingen i den danske diabetes population, men denne er 
ofte svært tilgængelige for fx lægmand og udkommer desuden med forsinkelse. Der er således ikke aktuelt 
en let adgang til tidstro og hyppigt opdaterede data på diabetesområdet. 

Diabetesforeningen ønsker derfor at gøre denne viden let tilgængelig for relevante interessenter så som 
patienter, pårørende og politikere. Målet er at udarbejde en platform (website) til udstilling af information 
om den danske diabetes population. Løsningen skal kunne tilgås af alle, der har en interesse i området så 
som borgere med diabetes, såvel som pårørende, behandlere, embedsværket i sundhedsvæsenet og politi-
kere. Desuden skal løsningen muliggøre en let sammenligning af fx behandlingsmål mellem regioner og ide-
elt også de kommende sundhedsklynger. 

På websitet vil brugerne kunne finde svar på en lang række spørgsmål om den danske diabetes population 
fx ift. demografi (fx hvor mange mennesker lever med diabetes, og hvor mange nye kommer hvert år til? 
Hvordan er udviklingen over tid - og fordelt på regionerne?), behandling (fx hvor mange lever med velregu-
lerede eller forhøjede niveauer for fx blodglukose?), senkomplikationer (fx hvor mange lever med senkom-
plikationer – Og hvilke?) og medicinsk behandling (fx hvor mange modtager medicinsk behandling – Og hvil-
ken?).  

Der gives en præsentation af dette dugfriske website, som forventes offentliggjort til oktober 2022. Der 
præsenteres fx, hvorledes udviklingen og behandlingen af diabetes har set ud fra 1984 og frem til i dag – og 
hvorledes behandlingen fx ser ud på tværs af landets kommuner og regioner.  

Kort præsentation af oplægsholder: Tina Juul er uddannet cand. scient. san og ph.d. i sundhedsvidenskab. 
Hun har +15 års erfaring fra sundhedssektoren med fokus på bl.a. strategisk brug af sundhedsdata, forsk-
ning og digitalisering. 

 

  


