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Kom og få gode råd i valg af ovntype og -størrelse

I en aktuel sag fra Østjyllands
Politikreds er der rejst sigtelse
mod en person, der har solgt
en ikke-eksisterende iPhone
17 gange. 

Og der er mange lignende
sager. Mindst en gang om
ugen bliver der indgivet an-
meldelse om bedrageri af
denne type, viser en opgørel-
se fra analyseafdelingen ved
Østjyllands Politi.

»Der findes personer, der
har fundet en niche med en
kriminel hjemmearbejds-
plads,« siger politikommis-
sær Mogens Brøndum.

Betalt via netbank
I det aktuelle tilfælde havde
vedkommende annonceret i
både Den Blå Avis og Gul og
Gratis, og i mindst 17 tilfæl-
de har godtroende folk over-
ført penge til svindlerens
bankkonto. Og så er der in-
gen hjælp at hente ved svin-
del – man er kun sikret, når
varen er betalt med kredit- el-
ler betalingskort.

Ifølge politikommissær
Mogens Brøndum får politiet
næsten altid fat i svindlerne,
men kun yderst sjældent
hjælper det ofrene. 

Eneste mulighed er ofte et
privat søgsmål. 

Svindler solgte
iPhone 17 gange
JENS ARVID S. HANSEN
jens.arvid@jp.dk

Har du oplevet 
lignende svindel? 

Et omfattende forsknings-
projekt om diabetes er skudt i
gang på Århus Sygehus. Med
tiden skal forskningen resul-
tere i, at lægerne hurtigere
kan behandle type 2 diabe-
tes-patienter optimalt.

Diabetikere lever i gen-
nemsnit 12 år kortere end
ikke-diabetikere, og med den
nye viden vil diabetes-pati-
enterne være sikret et liv med
mindre medicin, færre kom-
plikationer og større livs-
kvalitet.

Professor, dr. med. Jens
Sandahl Christiansen, der er
en af initiativtagerne, fortæl-
ler, at projektet i begyndelsen
registrerer og indsamler in-
formation om patienter, der
får konstateret type 2 diabe-
tes.

230.000 har sygdommen
Tal fra Diabetes Foreningen
fastslår, at ca. 230.000 dan-
skere lever med type 2 diabe-
tes. Det skønnes, at lige så
mange har sygdommen

uden at være klar over det.
Derudover har 750.000 dan-
skere forstadier til type 2 dia-
betes, og det forventes, at det
for 30-40 pct. udvikler sig til
diabetes inden for 3,5 år. Med
tilladelse fra patienterne ind-
hentes informationen ved at
samkøre flere forskellige da-
tabaser over de næste fem år.
Omtrent 40 sygehuse arbej-
der sammen om at indsamle
informationerne.

Adgang til registreringer
»Få lande har adgang til så
mange oplysninger via cpr-
numre og forskellige registre,
som vi har i Danmark. Forsk-
ningsprojektet er unikt, fordi
det næsten kun er i Dan-
mark, at det er muligt at gen-
nemføre et så omfattende

projekt,« siger Jens Sandahl
Christiansen.

Han forventer, at projektet
bliver det største af sin art i
verden. Professoren håber, at
op mod 10.000 patienter år-

ligt vil blive en del af forsk-
ningen.

På nuværende tidspunkt
har forskningsprojektet et
budget på 70 mio. kr., hvoraf
40 mio. kr. kommer fra Det
Strategiske Forskningsråd.
Resten af budgettet finansie-
res af Sundhedsstyrelsen,
Novo Nordisk og andre sam-
arbejdspartnere. Patienterne
skal principielt følges resten
af deres liv, og derfor rækker
budgettet kun til de første
fem år.

»Om fem år skal der rejses
flere penge, og vi skal over-
veje, om vi skal have flere
patienter ind. Men under alle
omstændigheder skal de ek-
sisterende patienter følges i
en lang årrække,« siger Jens
Sandahl Christiansen

Nyt håb for
diabetes-patienter
N Århus Sygehus tog i går hul
på verdens største forsknings-
projekt om type 2 diabetes.

LINE ZIEGLER LAURSEN
line.laursen@jp.dk

Besøg fra
Mellemøsten
Ligestilling: En dele-
gation af kvindelige
lokalpolitikere fra Jor-
dan og Marokko be-
søger i dag Århus Råd-
hus. Her bliver de offi-
cielt modtaget i by-
rådssalen, hvorefter de
skal mødes med Århus
Kommunes Ligestil-
lingsudvalg. Temaet er
kvinder i lokalpolitik
samt gensidig inspi-
ration i arbejdet med
ligestilling. Besøget er
en optakt til Kvinde-
rådets internationale
konference ”Kvinder,
kommunalpolitik og
ligestilling i Danmark,
Jordan og Marokko”
den 12. og 13. novem-
ber. JP

Grøn 
pc-løsning
Besparelse: En intelli-
gent el-spareløsning
skal spare elektricitet
på Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet, og
målet er en årlig be-
sparelse på ca. 40.000
kr., oplyser skolen.
Teknikken slukker au-
tomatisk for pc’er, der
ikke er i brug. Teknik-
ken er udviklet af it-fir-
maet CompleteWare
og DONG Energy. Rye

Bioanalytiker Ulla Høi tapper
med vanlig ekspertise 90 ml
blod fra Hanne Mortensens
arm. Den 60-årige Hanne
Mortensen lader sig ikke
mærke af, at det på sin vis er
en bemærkelsesværdig blod-
prøve, som hun netop har

lagt arm til. Hun er den første
patient i verdens største
forskningsprojekt om type 2
diabetes. 

Hanne Mortensen håber,
at hun en dag kan blive fri for
at sprøjte sig med insulin to
gange dagligt.

Bioanalytiker Ulla Høi (th)
tapper blod fra diabetes-

patient Hanne Mortensen. 
Foto: Helle Arensbak

Første blodprøve tappet i Århus
N Hanne Mortensen blev
første patient i verdens
største diabetes-
forskningsprojekt.

LINE ZIEGLER LAURSEN
line.laursen@jp.dk

» Forsknings-
projektet er unikt,
fordi det næsten
kun er i Danmark,
at det er muligt at
gennemføre et så
omfattende
projekt. «
Jens Sandahl Christiansen
professor, dr. med., 
Århus Sygehus


