
 
 

Ny viden og inspiration til  
de danske diabetesmiljøer  
 
Danish Diabetes Academy har bevilget 16.6 mio. til 13 unge diabetesforskere og tre gæsteprofessorer, bl.a. 
med øget satsning på de psykiske følger af diabetes 

  

Tretten unge diabetesforskere får i dag besked om, at de har arbejdsro de kommende år. Syv af dem skal 
tage en ph.d., seks en postdoc-uddannelse, og det er Danish Diabetes Academy (DDA), der har sikret dem 
økonomien. Samtidig har DDA sikret hele det danske diabetesmiljø ny viden og inspiration: Tre 
gæsteprofessorer fra Australien, Østrig og England kommer hertil og deler ud af deres ekspertviden.  

Danish Diabetes Academy har i alt uddelt 16,6 mio. kroner i denne runde. 

Den forskning, DDA har støttet denne gang, er tættere på forebyggelse og behandling af borgere i risiko for, 
eller med diabetes, end den plejer at være.  

– Ansøgningerne fra klinikerne var af ekstraordinær høj kvalitetet i år, siger vores internationale 
ekspertgruppe. Den har derfor anbefalet, at vi i år bevilger halvdelen af pengene til yngre talentfulde læger, 
siger formanden for Danish Diabetes Academy, professor Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center 
Copenhagen.  

Han peger på, at de resultater, lægerne jagter, typisk vil komme borgerne hurtigt til gavn.  

– De står midt i virkeligheden, med patienter med psykiske og fysiske problemer, med den øgede risiko for 
hjertesygdom og med brug for hjælp til at tackle overvægt og fedtlever. Det sætter dem i gang med at prøve 
at finde løsninger, og det er en stor glæde for DDA at kunne bidrage med den nødvendige økonomi, siger 
professor Allan Flyvbjerg.  

De psykiske virkninger af diabetes fylder stadigt mere i danske diabetesforskning, og det smitter af i denne 
ansøgningsrunde.   

En af forskerne skal fx se på, om risikoen for diabeteskomplikationer og psykisk sygdom hos personer med 
type 1-diabetes helt eller delvist kan forudsiges. Målet er at finde de børn med type 1-diabetes, der er i 
risikogruppen, så de kan få særlig støtte tidligt.  

I et andet projekt undersøges, om behandling med antidepressiver blandt personer med type 2-diabetes kan 
bedre udviklingen i forhold til fysiske følgesygdomme, smertetilstande samt i sidste ende overlevelse. 
Hypotesen er, at det kan den.  

En af de gæsteprofessorer, der kommer, støttet af DDA, er engelske Jackie Sturt fra King’s College, London. 
Hun har været med til at udvikle intenventioner, så man kan hjælpe ægtefæller til personer med diabetes. De 
rammes nemlig også psykisk, og oftest hårdere end den, der er syg, af ’diabetesrelateret stress’ og 
bekymringer.  

Modtagerne kommer fra Rigshospitalet, Hillerød Hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen, Aarhus 
Universitet, Københavns Universitet og Odense Universitetshospital. 

 

 



 
 

Danish Diabetes Academy blev stiftet i 2012 og er støttet af Novo Nordisk Fonden. Missionen er at uddanne 
fremtidens diabetesforskere og ‐behandlere.  

 

KONTAKT 

Formanden for Danish Diabetes Academy, professor Allan Flyvbjerg 
allan.flyvbjerg@regionh.dk 
+45 51 77 95 48 

 
Direktør for Danish Diabetes Academy, Tore Sønne Christiansen 
Tore.christiansen@rsyd.dk 
+45 2964 6764. 

 

Se den samlede oversigt over modtagerne på https://www.danishdiabetesacademy.dk/node/3387 
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