
Danmarkshistoriens største uddeling af   
forskerstillinger på diabetesområdet 
 

Diabetesforskningen og – behandlingen får en betydelig talent-
indsprøjtning: I regi af det nystiftede Danske Diabetes Akademi 
uddeles nu 19 forskerstillinger.   

-Det er Danmarkshistoriens største uddeling af post-doc-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 l. 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.  
 
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 voldsomt stigende i disse år, og diabetes 
er en sygdom som har stor indvirkning på såvel den enkeltes helbred 



og livskvalitet som 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 PhD stipendiater, flere  post doc 
fellowships samt professorater, siger Tore Sønne B. Christiansen.  

 
Uddelingen af post-doc 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.  
 
 
Vil du tale med Tore Sønne B. Christiansen træffes han på 29646764 
Professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen træffes på 60164065 
 
Deres mailadresser er:  
 
Tore.Christiansen@rsyd.dk   
Henning.Beck-Nielsen@rsyd.dk  
 

Kirsten Bohl 
Journalist for Diabetesakademiet 
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