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BAGGRUND 

Mindst 76.000 danskere går rundt med type 2-diabetes, som de ikke er 

blevet diagnosticeret for, og som de derfor ikke modtager den nødvendige 

behandling for1. Det øger markant risikoen for følgesygdomme. Derudover 

estimeres det, at cirka 360.000 danskere har prædiabetes, som øger risi-

koen for type-2 diabetes og hjertekarsygdomme2.  

 

Progressionen af type-2 diabetes og udviklingen af følgesygdomme kan fo-

rebygges ved tidlig opsporing og rettidig behandling. Derved kan livskvali-

teten og levealderen øges blandt mennesker med diabetes samtidig med, 

at samfundet sparer penge. 

 

Type-2 diabetes er en af de hyppigste folkesygdomme med særlig høj fo-

rekomst blandt mennesker, der for eksempel er genetisk disponeret for di-

abetes samt blandt mennesker med en lavere uddannelse, herunder speci-

elt mænd. De samme grupper er sandsynligvis også i overtal blandt de med 

 

1  Beregning fra Marit Jørgensen, Steno Diabetes Center på baggrund af Jørgensen ME, Ellervik C, Ek-
holm O, Johansen NB, Carstensen B (2018): Estimates of prediabetes and undiagnosed type 2 diabe-
tes in Denmark: The end of an epidemic or a diagnostic artefact? Scandinavian Journal of Public 

Health, 2020; 48: 106–112. 

2  Videnscenter for Diabetes, 2020. 
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Alt for mange danskere har type 2-diabetes, som ikke er diagnosticeret, og 
som de derfor ikke er i behandling for. Udiagnosticeret diabetes øger markant 
risikoen for udvikling af følgesygdomme, som hjertekarsygdomme, nyresvigt, 
og amputationer: Følgesygdommene som ikke alene forringer det enkelte 
menneskes liv markant, men som også er årsag til store samfundsøkonomi-
ske udgifter til diabetes. Ved at sikre tidlig opsporing og rettidig behandling af 
type 2-diabetes vil mange følgesygdomme til diabetes kunne undgås – til 
gavn for den enkelte og samfundet. 
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udiagnosticeret type-2 diabetes eller prædiabetes og er derfor en naturlig 

målgruppe for en særlig opsporingsindsats. 

 

 

UDFORDRINGER 

I kommunerne er der ikke er procedurer for eller krav på tidlig opsporing i 

forebyggelsesindsatserne. Derudover foregår tidlig opsporing i kommu-

nerne på meget usystematisk vis, og der mangler viden om, hvordan man 

når udvalgte risikogrupper, som f.eks. kortuddannede mænd. 

 

I almen praksis er der er alt for stor variation i forhold til at sikre tidlig 

opsporing af patienter i risikogruppen. Almen praksis har fået flere opgaver, 

de skal varetage, hvilket betyder, at der ofte ikke er tid til aktiv opsporing 

eller en mere opsøgende indsats i forhold til patienter i risikogruppen. Sam-

tidig mangler der en systematisering af, hvordan tidlig opsporing i almen 

praksis foregår, og hvordan der opnås en høj og ensartet kvalitet i behand-

lingen, bl.a. ved livsstilændringer, medicin samt årskontroller. 

 

DIABETESFORENINGEN GØR Diabetesforeningen har udarbejdet værk-

tøjet ’Test din risiko’ på baggrund af Know Your Risk udviklet af Diabetes 

UK, Leicester Universitet og University Hospital of Leicester NHS Trust, 

2015. Risikotesten angiver risikoen for at have eller udvikle type 2-diabetes 

og anbefales af Sundhedsstyrelsen som et værktøj til tidlig opsporing af 

borgere med type-2 diabetes i kommuner3.  

 

 

DIABETESFORENINGEN MENER 

 

DIABETESFORENINGEN MENER, at flere i risikogruppen skal opspores tid-

ligere, så de kan behandles rettidigt og derved sikre, at færre udvikler 

type-2 diabetes og følgesygdomme. Der skal en særlig indsats til for at nå 

de med kort uddannelse - især mænd. Tidlig opsporing kan bl.a. ske i 

 

3 https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Ivaerksaettelse-af-maalrettet-identifikation-af-personer-med-type-2-

diabetes-i-kommunerne/ANBEFALINGER-FOR-MLRETTET-OPSPORING-AF-TYPE-2-DIABETES-I-KOM-

MUNERNE.ashx?la=da&hash=55A2B74A491099396735A483549911405A7DEC7D 

DEFINITIONER PÅ TYPE-2 DIABETES OG PRÆDIABETES 

Ved type-2 diabetes (sukkersyge), virker insulinen ikke optimalt, eller krop-

pen producerer ikke tilstrækkeligt med insulin. Derfor ligger blodsukkeret for 

højt. Diagnosen kan stilles ved et HbA1c (langtidsblodsukker) på over 48 

mmol/mol.  

 

Prædiabetes er et forstadie til type-2 diabetes, hvor blodsukkeret ligeledes 

er forhøjet – dog under de værdier, der er fastsat for type-2 diabetes. Diag-

nosen kan stilles ved HbA1c på mellem 42 – 47 mmol/mol.  

 



 

3  Tidlig opsporing og rettidig behandling af udiagnosticeret type-2 diabetes 
 

almen praksis, i kommunerne og på arbejdspladserne. Også tandlæger 

kan spille en rolle i den tidlige opsporing af type-2 diabetes, fordi perso-

ner med diabetes hyppigere end andre grupper kan opleve komplikationer 

og sygdomme i mund og tænder.  

 

Der er brug for at samle op på de gode erfaringer med opsporing, der lige 

nu bliver gjort i regi af den nationale handlingsplan, projekterne skal eva-

lueres og de gode erfaringer rulles bredere ud til hele landet. 

 

 

 

Tidlig opsporing i kommuner 

 

• Der bør være krav om tidlig opsporing i risikogrupper i kommu-

nerne i forbindelse med kommunale forebyggelsesindsatser 

• Opsporingsproceduren i kommunerne bør systematisk evalueres, 

forbedres og systematiseres med særlig fokus på, hvordan vi når 

kortuddannede og særligt mænd 

• Kommunerne bør anvende risikotesten ’Test din risiko’, som bør 

være tilgængelig på f.eks. Jobcentre og Borgerservice, hvor bor-

gerne, som sjældent nås af sundhedsvæsnet, ofte kommer 

 

 

Tidlig opsporing i almen praksis 

 

• Almen praksis bør sikre aktiv, målrettet opsporing af patienter 

med symptomer eller med risikofaktorer for type 2-diabetes, 

blandt andet ved aktivt at tale om livsstil med patienter i risiko-

gruppen for prædiabetes eller type 2-diabetes 

• Almen praksis bør sikre dataindsamling, monitorering og kvalitets-

udvikling i relation til tidlig opsporing og rettidig behandling 

DET GODE EKSEMPEL: DIABETESSCREENING I RANDERS 

Randers Kommune har i 2019 igangsat et projekt med midler fra den natio-

nale handlingsplan, der har til formål at screene borgere for type-2 diabe-

tes.  

 

Målgruppen er borgere i socialpsykiatrien, som sjældent henvender sig til 

læge eller sundhedscenter, og som har en øget risiko for type-2 diabetes. 

Kernen i projektet er en projektsygeplejerske, som møder borgerne i deres 

vante rammer og taler med borgerne om deres helbred ud fra en helheds-

orienteret tilgang. Projektet anvender ’Test din risiko’ til at opspore borgere 

med prædiabetes og type-2 diabetes.  

 

De foreløbige erfaringer med projektet tyder på, at det har stor betydning 

for de sårbare borgere, at de bliver mødt der, hvor de er. Samtidig agerer 

sygeplejersken som bro til sundhedsvæsenet og sikrer, at flere borgere 

modtager den nødvendige behandling for deres diabetes.   
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• Evidensbaseret behandling med patienten i centrum skal imple-

menteres systematisk og hurtigere end tilfældet er i dag 

 

Videndeling, oplysning og samarbejde 

 

• Der skal sikres bedre videndeling på tværs af kommuner, almen 

praksis og hospitaler om tidlig opsporing – én adgangsportal, 

f.eks. via etablering af et videnscenter 

• Vi ser gerne, at Videncenter for Diabetes deler den nyeste viden 

på området for at facilitere øget vidensdeling og samarbejde mel-

lem kommuner, almen praksis og hospitaler 

• Forskellige modeller for tidlig opsporing af sårbare borgere skal 

prøves af i et pilotprojekt. Viden herfra skal evalueres, systemati-

seres og implementeres 

Andre faggrupper som del af det opsporende arbejde  

• Personer med diabetes har en øget risiko for tilstande og syg-

domme i andre kropsdele, herunder mund og tænder, fødder 

samt øjne 

• Fagpersoner, der er hyppig kontakt med mennesker med diabetes 

– herunder øjenlæger, fodterapeuter, tandlæger og diætister - 

kan spille en vigtig rolle i det opsporende arbejde af diabetes 

• Fagpersonerne kan med fordel henvise borgere til læge, hvis de 

har mistanke om diabetes, således at sygdommen kan opdages 

og behandles tidligere 
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TIDLIG OPSPORING VIRKER  

Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom. Det er glædeligt, at den individuelle 
risiko for at dø for tidligt er faldet støt gennem en årrække på grund af for-
bedret behandling. Type 2-diabetes koster i gennemsnit 8-9 leveår og et fald i 
livskvalitet1 4. Tidlig opsporing samt behandling af høj kvalitet forlænger livet 
og nedsætter risikoen for komplikationer 5 6 7.  
  

• Det estimeres, at ca. 76.000 personer i Danmark har uerkendt type 

2-diabetes og at ca. 360.000 lever med pre-diabetes1. 

• Ca. 35% af type 2-diabetikere har allerede følgesygdomme på diag-

nosetidspunktet8. 

• De samfundsøkonomiske omkostninger ved følgesygdomme er om-

fattende. Det første år efter følgesygdommen diagnosticeres udgør 

merudgifterne alene til behandling over 800 millioner kroner9. 

• Et europæisk studie vurderer, at en tidlig opsporing, der fremskyn-

der diagnosticeringen med 6 år, reducerer dødeligheden med 24 % 

og hjertekarsygeligheden med 38 % over en 5-årig periode6.  

• Et dansk studie påviser, at spørgeskemascreening og invitation til 

tidlig opsporing samt intensiv behandling af diabetes reducerer dø-

deligheden med 20 % og hjertekartilfælde med 16% inden for en 6-

årig periode for personer, der har udiagnosticeret type 2-diabetes el-

ler udvikler type 2-diabetes 5. 

 

 

4 Simmons R. et al. (2017). Effect of screening for type 2 diabetes on risk of cardiovascular disease and 
mortality: a controlled trial among 139,075 individuals diagnosed with diabetes in Denmark between 

2001 and 2009 Diabetologia.; 60 (11): 2192–2199. 

5 Herman W. et al. Diabetes Care (2015). Early Detection and Treatment of Type 2 Diabetes Reduce Car-
diovascular Morbidity and Mortality: A Simulation of the Results of the Anglo-Danish-Dutch Study of 

Intensive Treatment in People With  Screen-Detected Diabetes in Primary Care (ADDITION-Europe 
Aug; 38(8): 1449 – 55. 

6 Narayan K.M.V. and Gujral U.P. (2015). Evidence Tips the Scale Toward Screening for Hyperglycemia. 

Diabetes Care; 38(8): 1399 – 1401. 

7 Gedebjerg A. et al. (2017). Prevalence of micro- and macrovascular diabetes complications at time of 
type 2 diabetes diagnosis and associated clinical characteristics: A cross-sectional baseline study of 

6958 patients in the Danish DD2 cohort Jan; 32(1): 34-40. 

8 Kjelberg, J. et al. (2020). Short-term societal economic burden of first incident type 2 diabetes-related 
complications – a  nationwide cohort study. Expert Review Of Pharmacoeconomics & Outcomes Re-

search. 2020. 

 


