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Diabetesforeningen 

En af Danmarks største patientforeninger:  

• Ca. 90.000 medlemmer 

• Ca. 1.200/5.000 frivillige 

 

Både type 1, type 1½ og type 2 diabetes 

 

Vision: Sammen om et godt liv med diabetes  

– og en fremtid uden. 

 

Mission: Vi arbejder inden for tre indsatsområder 

1. At forebygge diabetes 

2. At leve godt med diabetes 

3. At helbrede/forske i diabetes 

 

 



 
Forebyggelse og diabetes 
 
Hvor meget kan sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme bidrage 
med i forhold til at mindske forbruget af sygehusydelser? 

 

To aspekter:  

1. Forebyggelse af diabetes – Færre skal udvikle diabetes 

2. Forebygge udvikling af følgesygdomme og komplikationer 

 

Årsager til type 2-diabetes: 

• Meget arveligt  

• Usund livsstil med overvægt, usund kost og/eller for lidt motion, der er 
udslagsgivende for udvikling sygdommen 

• Cirka 80% af dem, der får type 2-diabetes, er overvægtige! 

 Stort forebyggelsespotentiale  

 

 



 
Diabetes i Danmark 
 
• Ca. 250.000 danskere er 

diagnosticeret med diabetes  

• Ca. 60.000 danskere forventes at 
have uopdaget type 2-diabetes 

• Ca. 300.000 danskere forventes at 
have prædiabetes     

• Fremskrivninger viser, at ca. 430.000 
danskere vil have type 2-diabetes i 
2030* 

• Diabetes koster det danske samfund 
31,8 mia. kr. om året 

 

* Reference:  Statens Institut for Folkesundhed: Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030. KOL og type 2-diabetes. 2017  
 



Udgifter til diabetes 

2025 I dag 

31,8 mia. 60 mia. 
Omkostninger 

2040 

100 mia. 

Reference: 
Green et al: The epidemiology of diabetes in Denmark 2000-2011: Results from the Diabetes Impact Study 2013. Clin Epidemiol (in press) 
Sortsø et al: Societal costs of diabetes mellitus according to gender, age and complication state – a register based study of all centrally 
available diabetes data. Diabetic Medicine (in press) 



Følgesygdomme 

• Mennesker med diabetes dør tidligere end befolkningen som helhed – primært på 
grund af de diabetiske følgesygdomme. 

• Følgesygdomme hænger næsten altid sammen med for højt blodsukker  

• En velreguleret diabetes med et stabilt blodsukker, blodtryk og koleteroltal kan være 
med til at forebygge følgesygdomme  Stort forebyggelses potentiale 

 

Eksempler på følgesygdomme: 

o Fodsår og amputationer 

o Hjertesygdom 

o Nervekomplikationer 

o Diabetisk nyresygdom (nefronpati)  

o Diabetisk øjensygdom (retinopati) 

o Tandsygdomme 

o Gastroparese 

o Psyken (fx diabetesstress) 

o Seksuelle komplikationer 

 

 



Følgesygdomme - Konsekvenser 

Store konsekvenser for den enkelte: 

• Kæmpe livsforringelser 

• Psykisk belastning 

• Ekskludering fra arbejdsmarkedet 

• For tidlig død 

 

 

Hertil kommer de økonomiske konsekvenser: 

• Alvorlige fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes koster 
samfundet ca. 5 mia. kr. årligt* 

• Øjensygdomme og nyresygdomme som konsekvens af diabetes ca. 2 mia. 
kr. årligt* 

 

Eksempel: Diabetes og hjertet 

• Hjertesygdom er en af de farligste følger af 
type 2-diabetes 

• Hyppigste dødsårsag blandt diabetikere 

• Personer med diabetes har en 2 til 6 gange 
øget risiko for at dø af hjertekarsygdom 
sammenlignet med personer uden diabetes 

*Omkostninger for kommuner og regioner ved udvalgte senfølger til diabetes. Dansk Sundhedsinstitut (2012)  

 



Hvad gør Diabetesforeningen? 
Interessevaretagelse  

Ny National Handlingsplan 

• Et bredt flertal i Folketinget har afsat 65 mio. kr. til Diabetesplan 2. som 
udmøntes fra 2017 til 2020 

• Handlingsplanen blev præsenteret 14. november 2017 

 

12 initiativer og 4 pejlemærker: 

1. At færre udvikler type 2-diabetes i fremtiden 

2. At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom 

3. At flere patienter har en velreguleret diabetes 

4. Et mere sammenhængende behandlingsforløb 

  
 



12 initiativer på fire indsatsområder 

Diabetes skal 
forebygges og opdages 

tidligere 

Styrket forebyggelse 
af diabetes i 
kommunen 

Tidligere opsporing af 
personer med type 2-
diabetes - infoindsats 

Målrettet opsporing af 
personer med type 2-

diabetes 

Sunde fødevarer til 
mennesker med 

diabetes 

Styrket indsats for 
børn og unge med 

diabetes 

Støtte og rådgivning 
til familier med 

diabetes tæt inde på 
livet 

Ung med diabetes 

Adgang til 
behandlingsredskaber 

Behandlingen skal 
indrettes efter den 

enkelte 

Mere individuelle 
behandlingsforløb 

Styrket indsats for 
de særligt sårbare 
diabetespatienter 

Alle diabetespatienter 
skal have adgang  til 
behandling af samme 

høje kvalitet 

”Samme dag samme 
tag”  

Al viden ét sted 

Styrket samarbejde 
og kvalitet på tværs 

af sektorer 



Hvad gør Diabetesforeningen?  
Rådgivning 

Rådgivning om hvordan man som diabetiker bedst lever med sin sygdom og 
dermed undgår udvikling af følgesygdomme 

 

Diabetesforeningens rådgivning inkluderer: 

• Diætister 

• Motionskonsulenter 

• Socialrådgivere 

• Jurister 

• Sygeplejersker 

• Læger 

• Psykologer 

 



• Partnerskab mellem Dansk Golf Union, kommune og Diabetesforeningen  -  
frivillige uddannes til at organisere golf-netværk over hele landet 

• Motivationsgrupper (+ 50 kurser i 2018) 

• Kurser, fx SportsCamp for børn og unge   

• Tidligere samarbejde med DBU om motionsfodbold til diabetespatienter  

• Samarbejde med Dansk Håndbold Forbund 

 

 

 

 

 
Hvad gør Diabetesforeningen? 
Aktiviteter 
 



Presse og debat  



Diabetesforeningen efterspørger 

• Politisk mod til at prioritere forebyggelse 

• Patienten i centrum  

• Målrettede tilbud fra kommunerne til den enkelte med diabetes  

Livsstilskørekort  

• Sammenhængende sundhedsvæsen – Samarbejde ml. sygehus, alm. praksis 

og kommunen (fx kassetænkning ift. hjælpemidler/behandlingsredskab) 

 


