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Nyt diabetesakademi giver forskningen et boost 

Ugeskriftet.dk (Ugeskrift for Læger) | 03.05.2013 | Side  | 225 ord | Artikel-id: e3c6b29b |  Link 
til artikel      
Diabetesforskningen og -behandlingen får et talentboost af de store, når det nystiftede Danske 
Diabetes Akademi fra 1. juli ansætter 19 topforskere. 
"Det er Danmarkshistorienss største uddeling af post-doc-stipendier", siger professor, dr. med. 
Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital, som er daglig leder af akademiet i en 
pressemeddelelse. 
"Det specielle er, at dem, vi ansætter, er forskere på højden af deres karriere. Deter mennesker, 
der fra første dag kan tage fra og yde en indsats. Det vil give et vældigt boost til både forskning og 
behandling", siger han. 
Stillingerne har været sået op over hele verden, og der er fire udlændinge og 15 danskere, der 
bliver ansat fra 1. juli og tre år frem. 
De skal knyttes til danske diabetes-forskningsmiljøer og arbejde inden for de fem felter, akademiet 
har defineret som hovedindsatsområder: 
Diabetes type 1 og 2 
Årsag og behandling 
Diabeteskomplikationer 
Diabetes og graviditet 
Ny teknologi inden for diabetesbehandlingen 
Ansøgerne er forud for donationen blevet bedømt af en international bedømmelseskomité, som 
har fundet, at alle ansøgere har et højt internationalt niveau. 
Det er Novo Nordisk Fonden, universiteterne og JDRF- Fonden for diabetesforskning (Juvenile 
Diabetes Research Foundation), som har bevilget pengene til at etablere diabetesakademioet, som 
er en forskningsinstitution og en netværksplatform. 
Ifølge pressemeddelelsen vil akademiet i de kommende fire år yderligere finansiere 130 

forskerstillinger, herunder ph.d. stipendiater, flere post-doc fellowships samt professorater. 

 

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e3c6b29b
http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e3c6b29b
http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e3c6b29b


 

3. maj 2013  

Radioavisen på p1 bringer kl. 18 et flere minutter langt 
indslag om akademiet – med interview med dekan Allan Flyvbjerg, medlem af 

akademiet, og Diabetesforeningens forskningschef Malene Bagger.  
 
Interviewet kan høres fra :  
http://www.dr.dk/nyheder/ 
 
- lidt langt nede på siden  
3. maj 2013 

 

 

DR Fyn / bringer omtale af boost’et i diabetesforskningen  

i radioaviserne 11.30 og 12.30  

 

 

 

Diabetes.dk  

En stor dag for dansk 

diabetesforskning  
03. maj 2013  

 

Det Danske Diabetes Akademi finansierer 19 talenters forskning i 

diabetes. Diabetesforeningen er begejstret over det store rygstød 

http://www.dr.dk/nyheder/
javascript:%20history.go(-1)
javascript:%20history.go(-1)


til dansk diabetesforskning, siger Diabetesforeningens 

forskningschef Malene Bagger. 

Det Danske Diabetes Akademi, som blev oprettet i sommeren 2012, tager nu et stort 

skridt til at styrke den danske diabetesforskning. Det sker med finansieringen af i alt 

19 forskertalenter, Danmarkshistoriens største uddeling af forskerstillinger.  

Blandt de 19 forskere er to, som i marts 2013 også blev hædret af 

Diabetesforeningen, da de modtog Diabetesforeningens Forskningslegat, nemlig læge, 

ph.d.-studerende Signe Schmidt fra Hvidovre Hospital og læge, ph.d. Esben Laugesen 

fra Aarhus Universitetshospital. 

Et vigtigt rygstød 

Diabetesforeningen glæder sig over, at diabetesforskningen i Danmark med den 

rekordstore satsning fra akademiet får et stort skub fremad: 

- Det er en stor dag for dansk diabetesforskning med finansieringen af de mange 

forskere ved Det Danske Diabetes Akademi. Dansk forskning i diabetes er i forvejen i 

verdensklasse, og den nye satsning er et vigtigt rygstød til de mange forskellige 

spændende forskningsprojekter, som forhåbentlig vil komme danske diabetikere til 

gavn i form af bedre behandling og på sigt måske en kur mod diabetes, siger 

forskningschef i Diabetesforeningen Malene Bagger. 

Forskellige projekter 

Diabetesforeningen er glad for, at de 19 forsknings-ansættelser breder sig over 

mange forskellige emnefelter indenfor diabetes: 

- Diabetes er en meget kompliceret sygdom, så det er glædeligt, at forsknings-

ansættelserne vidner om, at Det Danske Diabetes Akademi går til sagen med mange 

forskelligartede projekter, siger Malene Bagger  

Det Danske Diabetes Akademi ledes fagligt af den fremtrædende diabetes-professor 

Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital, og akademiet blev gjort muligt 

med støtte fra Novo Nordisk Fonden, JDRF, Fonden for diabetesforskning, og de 

danske universiteter. Over de kommende år vil akademiet finansiere yderligere 130 

forskerstillinger. De 19 forskere, som ansættes fra den 1. juli og tre år frem, er 15 

danskere og fire fra udlandet. 

Læs mere om Diabetesforeningens Forskningslegat 2013 

Læs mere om Det Danske Diabetes Akademi 

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk 

http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/forskningslegater-til-tre-diabetesforskere.aspx
http://www.danishdiabetesacademy.dk/
mailto:mk@diabetes.dk


http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/en-stor-dag-for-dansk-

diabetesforskning.aspx 

 

7. maj 2013 

OUH lægger historien på sit intranet / ttp://info.ouh.dk/wm414081 

- Og den 8. kommer den ud på hjemmesiden  
 
 

Danmarkshistoriens største uddeling af forskerstillinger på 

diabetesområdet 

Diabetesforskningen og -behandlingen får en betydelig talentindsprøjtning. I regi af det nystiftede 

Danske Diabetes Akademi uddeles nu 19 forskerstillinger. 

– Det er Danmarkshistoriens største uddeling af postdoc-stipendier, siger professor, dr.med. 

Henning Beck-Nielsen fra Odense Universitetshospital, der er faglig leder af akademiet. 

– Det specielle er, at dem, vi ansætter, er forskere på højden af deres karriere. Det er mennesker, der 

fra første dag kan tage fra og yde en indsats. Det vil give et vældigt boost til både forskning og 

behandling, siger han. 

Stillingerne har været slået op over hele verden, og der er fire udlændinge og 15 danskere, der 

bliver ansat fra 1. juli og tre år frem. De skal knyttes til danske diabetes-forskningsmiljøer og 

arbejde inden for de fem felter, akademiet har defineret som hovedindsatsområder: Diabetes type 1 

og type 2, årsag og behandling, diabeteskomplikationer, diabetes og graviditet samt ny teknologi 

inden for diabetesbehandlingen. 

Ansøgerne er forud for donationen blevet bedømt af en international bedømmelseskomite, som har 

fundet, at alle ansøgerne har et højt internationalt niveau. 

Akademiets direktør Tore Sønne B. Christiansen peger på, at det har været et stort ønske fra både 

forskningsmiljøer og myndigheder at få flere seniorforskere til området, men det har knebet med at 

få midler til dem. 

– Derfor er vi meget glade for, at Novo Nordisk Fonden, universiteterne og JDRF Fonden for 

diabetesforskning har bevilget os pengene til at danne diabetesakademiet, som er en 

forskningsinstitution og en netværksplatform, siger han. 

http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/en-stor-dag-for-dansk-diabetesforskning.aspx
http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/en-stor-dag-for-dansk-diabetesforskning.aspx
http://info.ouh.dk/wm414081


Akademiet er det første af sin art i Danmark og har som vision at højne kvaliteten af såvel 

diabetesforskningen som diabetesbehandlingen i Danmark. – Antallet af diabetikere er stigende i 

disse år, og diabetes er en sygdom, som har stor indvirkning på både den enkeltes helbred og 

livskvalitet og på samfundsøkonomien. 

– Der er derfor behov for at opruste i kampen mod sukkersygeepidemien, og diabetesakademiet vil i 

de kommende fire år yderligere finansiere 130 forskerstillinger, herunder ph.d.-stipendiater, flere 

postdoc-fellowships samt professorater, siger Tore Sønne B. Christiansen. 

Uddelingen af postdoc-stipendierne vil blive markeret den 6. juni med en reception ved Novo 

Nordisk Fondens auditorium på Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Her vil alle modtagerne kort 

præsentere deres formål med deres forskningsprojekt. 

Se mere om de nye postdocs og deres forskningsfelter på diabetesakademiets hjemmeside: 

www.danishdiabetesacademy.dk 

Mere information 

Professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen, 60 16 40 65 

Tore Sønne B. Christiansen, 29 64 67 64 

Se oversigt over forskningsstipendierne. 

Af Kirsten Bohl, journalist for Diabetes Akademiet, 40 28 82 44. 
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Ritzaus version:  

 

Danmark gør historisk angreb på 
diabetes 

En enorm forskerindsats skal bryde koden for diabetes og bevare Danmarks førerposition i 

forskning på området. 

http://www.ouh.dk/dwn306754


Folkesygdommen diabetes er i eksplosiv vækst. Omkring hver femte dansker har diabetes eller 

forstadier til sygdommen. Diabetes menes at koste samfundet 86 millioner kroner - om dagen. 

 

DIABETES 

 307.000 danskere har diabetes 

 200.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes 

 750.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes) 

 Hver 20. dansker har diabetes 

 I snit får 89 danskere hver dag konstateret diabetes 

 Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år 

 Diabetes koster det danske samfund omkring 86 millioner kroner om dagen 

 Kilde: Diabetesforeningen 

I en historisk national satsning sætter Danmark nu ind mod sygdommen med den største 

forskningsindsats på området nogensinde. Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 200 millioner 

kroner i ryggen finansierer det nystiftede Danske Diabetes Akademi i første omgang 19 

seniorforskerstillinger. 

Danmarkshistoriens største uddeling 

Men med yderligere medfinansiering fra universiteterne og den verdensomspændende organisation 

JDRF, Fonden for Diabetesforskning, bliver det samlede budget de kommende år på mindst 300 

millioner kroner. Med forventning om endnu mere. 

- Det her er danmarkshistoriens største samlede uddeling af post-doc-stipendier, som går til erfarne 

forskere på højden af deres karriere, siger professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen fra Odense 

Universitetshospital, der er faglig leder af Diabetesakademiet. 

De 19 forskere kommer fra ind- og udland, er bedømt ud fra internationalt niveau og ansættes de næste 

tre år frem. 

130 forskerstillinger 

Diabetesakademiet vil i de kommende fire år finansiere yderligere 130 forskerstillinger, herunder ph.d.-

stipendiater, flere post doc-fellowships samt nye professorater. 

Ifølge Henning Beck-Nielsen er Danmark i dag i den globale top tre indenfor diabetesforskning. 

- Men skal vi for alvor rykke og forsvare den position, så kræver det yderligere satsninger som denne. 

Nu får vi mulighed for at trække dygtige forskere til Danmark og samle alle de bedste kræfter her i 

landet, siger han. 



I Diabetesforeningen glæder Malene Bagger, chef for Forskning- & Videnafdelingen, sig. 

- Det store ønske er selvfølgelig en kur mod diabetes. Men alle forskningsspring er velkomne i kampen 

mod sygdommen, siger hun. 

Ritzau 

Se det på :  

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5421019/danmark-goer-historisk-angreb-pa-diabetes/ 

 

 

Danmark gør historisk angreb på diabetes - Nordvestnyt.dk - Indland  

www.nordvestnyt.dk/article/20130503/RZ/305039936/1019/d...  

6 timer siden ... En enorm forskerindsats skal bryde koden for diabetes og bevare 
Danmarks førerposition i forskning på området.  

Danmark gør historisk angreb på diabetes - Jubii News  

news.dk/nyhed/680268/danmark-goer-historisk-angreb-paa-...  

Folkesygdommen diabetes er i eksplosiv vækst. Omkring hver femte dansker har 
diabetes eller forstadier til sygdommen. Diabetes menes at koste samfundet 86 ...  

Danmark i stort angreb mod diabetes - dr.dk/Nyheder/Ligetil  

www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/Dagens_fokus/Indland/2013/05/...  

5 timer siden ... Omkring hver femte dansker har diabetes, og sygdommen spreder sig til 
flere og flere. ... I en historisk national indsats vil Danmark nu bekæmpe ... det samlede 
budget de kommende år bliver på mindst 300 millioner kroner.  

Danmark gør historisk angreb på diabetes | Information  

www.information.dk/telegram/459364  

5 timer siden ... En enorm forskerindsats skal bryde koden for diabetes og bevare 
Danmarks førerposition i forskning på området.  

Hver femte dansker er ramt af diabetes | Kristeligt Dagblad  

www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/508286:Danmark--Hver-...  

6 timer siden ... Så mange danskere er syge af diabetes eller er i fare for at blive det. ... 
Danmark gør historisk angreb på diabetes · Danmark En enorm ...  

Flere telegrammer - Information  

http://www.nordvestnyt.dk/article/20130503/RZ/305039936/1019/danmark-gor-historisk-angreb-paa-diabetes
http://news.dk/nyhed/680268/danmark-goer-historisk-angreb-paa-diabetes
http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/Dagens_fokus/Indland/2013/05/03132711.htm
http://www.information.dk/telegram/459364
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/508286:Danmark--Hver-femte-dansker-er-ramt-af-diabetes
http://www.information.dk/telegram


www.information.dk/telegram  

Danmark gør historisk angreb på diabetes. En enorm forskerindsats skal bryde koden 
for diabetes og bevare Danmarks førerposition i forskning på området ...  

TV2-Fyn har lagt Ritzau-telegrammet ud og fundet foto af Henning  

Se det på ; http://www.tv2fyn.dk/article/406698:Danmark-goer-historisk-angreb-paa-diabetes 

 

Historisk satsning: Angreb 

på diabetes skudt i gang  

  
  
  

  

 

    Danmarkshistorisk satsning skal bryde koden for den 

alvorlige folkesygdom diabetes og bevare Danmarks 

internationale førerposition i forskning på området. 

Omkring hver femte dansker har diabetes eller 

forstadier til sygdommen, som er i eksplosiv vækst. 

Diab... ...381 ord  

   

55  

  

        I dag - Skive Folkeblad          
 

        

  
 
  

 

  Danmark gør historisk angreb på diabetes         

      Indland | En enorm forskerindsats skal bryde koden for 

diabetes og bevare Danmarks førerposition i forskning 

på området. Folkesygdommen diabetes er i eksplosiv 

vækst. Omkring hver femte dansker har diabetes eller 

forstadier til sygdommen. Diabetes menes at k... ...281 

ord  

   

55  

  

        I dag - Lorry.dk (TV2 Lorry)  
   

 

 

 

Også bragt i en række andre aviser  

Fyns Tidende, Fyns Stiftstidende, Frederiksborg Amtsavis, Helsingør 

Dagblad, Horsens Folkeblad, Lolland Falsters folketidende, Skive 

Folkeblad m.fl.  
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