
Her får du fakta om diabetes i din region. Region Hovedstaden dækker over 29 kommuner med et befolkningstal på i alt 1.854.296. 

Mindst 75.150 i regionen har diabetes. Det svarer til, at 4,1 procent har diabetes. I Danmark generelt har 4,9 procent af befolkningen 

diabetes. Selvom den procentvise forekomst af diabetes i Region Hovedstaden er lavere end landsgennemsnittet, så er Region  

Hovedstaden den region, med det samlede største antal af borgere med diabetes og derved også den region, med flest  

udgifter til diabetesområdet.

Region Hovedstaden:  
Sæt diabetes på  
dagsordenen i valgkampen

Frederiksberg  
Kommune 

 Indbyggertal på 104.351
 3,3 procent (3.425 borgere)    

    har diabetes 
 425 borgere har type  

    1-diabetes
 3.000 borgere har type  

    2-diabetes.

Gentofte Kommune 
 Indbyggertal på 74.623
 3 procent (2.250 borgere)  

    med diabetes 
 300 borgere har type  

    1-diabetes
 1.950 borgere har type     

    2-diabetes.

Københavns Kommune
 Største kommune i Danmark 
 Indbyggertal på 637.936
 3,1 procent (19.625 borgere)  

    med diabetes
 2.300 borgere med type    

    1-diabetes
 19.325 borgere med type  

    2-diabetes.
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Type 2-diabetes
De fleste, der har diabetes, har type 2-diabetes.  
I Region Hovedstaden har mindst 67.725 fået diagnosen  
type 2-diabetes. På landsplan har mindst en kvart million 
danskere type 2-diabetes. 

Udiagnosticeret type 2-diabetes  
og prædiabetes
Forskning viser, at hver gang 100 personer får diagnosen type 
2-diabetes, vil der være 32, som har type 2-diabetes uden at 
vide det og hele 150, som har prædiabetes – altså forstadier til 
type 2-diabetes
Det anslås, at …

 Mindst 21.672 i Region Hovedstaden har 
type 2-diabetes uden at vide det

 Mindst 101.588 har forstadier til 
type 2-diabetes i Region Hovedstaden

 30-40 procent af dem, der har forstadier til type 
2-diabetes, udvikler sygdommen inden for tre til fire år. 

På landsplan skønnes det, at 76.000 danskere endnu ikke ved, 
at de har type 2-diabetes, mens 360.000 danskere skønnes at 
have prædiabetes. I Region Hovedstaden bor 28,3 procent af 
dem, der har udiagnosticeret type 2-diabetes og prædiabetes.

Type 1-diabetes 
Type 1-diabetes udgør cirka 10 procent af den samlede 
diabetesforekomst. Mindst 28.000 har type 1-diabetes 
herhjemme. I Region Hovedstaden har mindst 7.425 personer 
type 1-diabetes.  

Generelt om diabetes
 I Danmark lever 280.000 mennesker med diabetes (både type 

1, 2, 1½ og andre diabetestyper) 
 Diabetes koster årligt det danske samfund mindst  

31,8 milliarder kroner. 1) 
 Antallet af personer med diabetes i Danmark er mere end 

tredoblet siden 1996 og er fortsat stærkt stigende 
 Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række fysiske, mentale, 

sociale og sundhedsmæssige gevinster, herunder forebyggende 
effekter af udviklingen af livsstilssygdomme, såsom diabetes

 En ny undersøgelse fra Institut for Idræt & Biomekanik viser, 
at danskerne bevæger sig 20 procent mindre under corona-

nedlukningen. 2) Det øger altså risikoen for, at flere har fået 
type 2-diabetes eller er i fare for at udvikle sygdomme i 
kølvandet på corona.

Om Region Hovedstaden
43 procent af deltagerne fra Region Hovedstaden har 
følgesygdomme til deres diabetes. Det viser Diabetesfor-
eningens medlemsundersøgelse ”Livet med diabetes”. 
Følgesygdomme til diabetes kan for eksempel være fodsår, 
hjertesygdom, nedsat følesans, nyre- og øjensygdom og 
mave-tarmproblemer.Diabetesforeningen opfordrer til, at 
diabetesbehandlingen bliver opprioriteret, så følgesygdom-
mene bliver færre og mindre alvorlige.

Her er Diabetesforeningens  
mærkesager:
Lige og bedre adgang til sensorbaserede 
glukosemålere (se notat) 

 Der skal være bedre og ensartet adgang til sensorbase-
rede glukosemålere, der løbende måler blodsukkeret. 
Sensorer kan træde i stedet for måling af blodsukker med 
en fingerprikker og et måleapparat.
På tværs af landet er der store forskelle i tildelingen af 
sensorbaserede glukosemålere. Region Hovedstaden er den 
region, der bevilliger flest sensorbaserede glukosemålere 
sammenlignet med antallet af ansøgninger, med en 
bevillingsgrad på 60 procent, hvilket er hele 21 procent  
over landsgennemsnittet. 
Forebyggelse af følgesygdomme gennem 
undervisning i diabetes (se notat)

 Flere med type 2-diabetes bør få tilbud i undervisning i 
diabetes (også kaldet patientuddannelse). Det gælder blandt 
andet støtte og hjælp til kost- og motionsvaner.  
Diabetesforeningens medlemsundersøgelse viser, at 72  
procent af deltagerne i Region Hovedstaden ikke var blevet 
tilbudt undervisning i behandlingen af type-2 diabetes. På 
tværs af de fem regioner svarer gennemsnitligt 72,9 procent, 
at de ikke er blevet tilbudt undervisning i behandling af 
type-2 diabetes. 
Mennesker med type 2-diabetes får ikke støtte til at dyrke 
motion (68 procent) eller hjælp til at ændre kostvaner (70,1 
procent) i Region Hovedstaden, selvom de ønsker det . 
Gennemsnittet på tværs af regionerne er 70,8 procent. 

De tre største  
kommuner i  
Region Hovedstaden


