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11,5 millioner kr. til unge forskere fra  

Danish Diabetes Academy  
 

I alt 16 forskere skal dele pengene. Seks skal tage en ph.d., fem en postdoc. Fem er gæsteprofessorer, der 

kommer hertil med en specialviden, der kan berige de danske diabetesforskningsmiljøer.  

 

De danske diabetesmiljøer kan se frem til at få ny, vigtig viden de kommende år: Takket være 

bevillinger fra Danish Diabetes Academy (DDA) på i alt 11,5 millioner kr. går unge forskere bl.a. i 

gang med at finde svar på, om man kan finde dem med diabetes, der også har risiko for alvorlig 

hjertesygdom, før de selv mærker noget som helst. Andre prøver at afhjælpe søvnproblemer hos 

unge med type 1-diabetes, og atter andre forsøger at hjælpe de mange, der både har type 2-

diabetes og alvorlige sindslidelser. Hele tre forsøger at afhjælpe sundhedstruende fedme. En vil 

finde ud af, hvorfor det er så svært at tabe sig, en anden om der findes en nøgle til varigt vægttab, 

og en tredje hvorfor fedtceller fra kvinder og mænd opfører sig forskelligt. 

 

De 11,5 millioner kr. uddeles i dag til 16 forskere. Seks skal tage en ph.d., fem en postdoc, og fem 

er gæsteprofessorer, der kommer hertil med en specialviden, der kan berige de danske 

diabetesforskningsmiljøer.  

 

Alle modtagerne skal supplere forskningen med et ophold i udlandet, og i en del tilfælde lægges 

der op til, at det ikke skal være en engangsforeteelse, men starten på samarbejder mellem ikke 

blot forskerne, men også deres institutter.  

 

Faglig ballast, viden og ambitioner 

Formanden for DDA’s bestyrelse, professor Allan Flyvbjerg, siger, at feltet var ualmindeligt stærkt 

med kandidater med faglig ballast, viden og ikke mindst ambitioner om at være blandt de bedste 

inden for deres område.  

”De internationale bedømmere har endnu engang udtrykt deres beundring over det høje 

internationale niveau, de unge diabetesforskere har, og de siger, at langt flere fortjente at få deres 

forskningsideer realiseret”, siger han.  

Allan Flyvbjerg peger på, at de unge forskere, DDA har støttet siden starten, nu er så langt, at de 

gør sig gældende i international sammenhæng. ”Jeg er sikker på, at de, der får penge i år, blive lige 

så succesrige”, siger han.  

 



 
Fire skal samarbejde med industrien 

Fire af de unge forskere, som har fået bevillinger til enten en ph.d. eller en postdoc, skal ikke blot 

forske på universiteter og hospitaler, men også i industrien. En vil udvikle et 

beslutningsstøttesystem, der kan hjælpe personer med diabetes og give dem personlig vejledning 

og påmindelser om doseringen af medicinen. En vil bruge kunstig intelligens som analysemetode 

til at øge vores forståelse af sygdomme, der udløses af en ubalance mellem glukosestofskiftet og 

hjertekar-systemet, samt opdage nye mål for behandling. En tredje håber at kunne bidrage til 

udviklingen af nye lægemidler, der kan begrænse den hastigt stigende fedmeepidemi.  

 

Fakta om de fem gæsteforskere 

De fem gæsteforskere skal arbejde med mange forskellige sider af diabetes. Professor Robert 

Andrews fra Universitetet i Exeter i England skal hjælpe med at et indføre et sikkert, trygt og 

effektivt træningsprogram for personer med type 1-diabetes. – Det er der brug for, de rører sig en 

tredjedel mindre end andre.   

Professor David Beran, fra Universitetet i Geneve, Schweiz, skal bidrage til, at det danske 

sundhedsvæsen kan hjælpe lav- og middelindkomstlande til at planlægge og prioritere deres 

diabetesindsats. 

Professor Sam El-Osta, Monash University, Melbourne, Australien, skal være med til at styrke den 

danske indsats for patienter med diabetisk nyresygdom.  

Professor Nicholas M. Morton fra Universitetet i Edinburgh, Skotland, skal ikke blot forske og 

udvikle diabetesbehandlingen, men også udstrække sit nye, succesrige skotske netværk (EdiaNET) 

til at omfatte førende forskere fra det danske diabetesmiljø.  

Den sidste, professor Richard G. Holt fra University of Southampton, England, skal bidrage til at 

opruste forskningsindsatsen og de behandlingsmæssige indsatser for personer med både diabetes 

og psykisk sygdom, først i Region Sjælland, dernæst i hele Danmark.  

 

Fakta 

Danish Diabetes Academy (DDA), der har bidraget til at finansiere forskningen, er et 

landsdækkende, murstensløst netværk, der støtter unge talentfulde forskere. DDA’s etablering er 

blevet til via en bevilling på 156 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden.   

Bevillingerne er geografisk fordelt, så der er penge til forskning, der gør gavn over hele landet fra 

Aalborg i nord over Aarhus, Odense og Slagelse til København.  
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Bestyrelsesformand, professor Allan Flyvbjerg  

Tlf: +45 51 77 95 48 

E-mail: allan.flyvbjerg@regionh.dk  
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