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Mediq Danmark bliver partner med Diabetesforeningen 
 
Diabetesforeningen har indgået et strategisk samarbejde med 
Mediq Danmark, der er en af Danmarks største leverandører af 
medicinsk udstyr og services til det danske sundhedsvæsen, 
heriblandt mennesker med diabetes. 
 
- ”Hos Mediq har vi stor fokus på at være mere end blot en leverandør. 
Som en af landet største sundhedsudbydere og samarbejdspartnere med 
sundhedsvæsenet har vi fokus på den enkelte diabetespatients behov. 
Målet for os er at forbedre helbredet og øge livskvaliteten, samt gøre livet 
lettere for mennesker med diabetes”, udtaler Stine Holm, Markedsdirektør 
hos Mediq Danmark. 
 
Videre har partnerskabet til formål at skabe bedre sammenhæng mellem 
kommunernes tilbud til nydiagnosticerede med type 2-diabetes. Mediq 
ønsker at bidrage til videre udvikling af forløbsprogrammer, digitale tilbud 
og patientuddannelse, og samtidig skabe opmærksomhed om 
Diabetesforeningens tilbud om Motivationsgrupper i kommunerne. Dette 
så der i højere grad forekommer brobygning efter endt kommunalt 
patientuddannelsesforløb til civilsamfundsregi, med henblik på 
fastholdelse af gode vaner og netværk, der øger livskvalitet og sundhed 
for den enkelte. 
 
Kim Thines, erhvervsansvarlig, partnerskaber & CSR i Diabetesforeningen, 
udtaler:  
- Vi ser en øget bevidsthed om diabetes, men mange får ikke mulighed 
for at følge op efter de kommunale forløb er slut. Derfor er vores 
partnerskab med Mediq en vigtig brik i arbejdet mod at udvikle tilbud, der 
gør livet lettere for mennesker med diabetes. Sammen sætter vi fokus på 
sammenhængen mellem de kommunale patientforløb og fremtiden for 
den enkelte med diabetes. 
 
Samarbejdet betyder ligeledes, at Mediq donerer 50.000 kr. pr. år i de 
kommende 3 år til kampen mod diabetes og vil bidrage til styrkelsen af 
Diabetesforeningen til glæde for medlemmerne. 
 
Diabetes i Danmark 
Antallet af danskere med diabetes er tredoblet på 25 år, og stigningen 
fortsætter. Især mange flere med type 2-diabetes er en enorm udfordring 
for det nære sundhedsvæsen. 
 
Der er i Danmark mindst 280.000 danskere, som har diabetes (heraf 
252.000 med type 2-diabetes, svarende til ca. 80%)  
Type 1-diabetes udgør ca. 10 %, Type 1½-diabetes udgør ca. 10 % 

• En fremskrivning fra BMJ Open Diabetes Research & Care viser, 
at der i 2030 vil være 467.000 danskere med diabetes. 

• 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes 
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• 360.000 danskere skønnes at have forstadier til type 2-diabetes 
(prædiabetes) 

• Hver dag får 43 danskere konstateret diabetes.  
• Hver uge rammes 7 børn i Danmark af type 1-diabetes, 

sygdommen kan hverken forebygges eller helbredes.  
Se flere fakta her: https://diabetes.dk/forskning/viden-om-
diabetes/diabetes-i-danmark 
 
Yderligere information på diabetes.dk eller hos Kim Thines, 
Erhvervsansvarlig i Diabetesforeningen, kim@diabetes.dk eller 4191 8829. 
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