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ÅRHUS: For kun to måneder 
siden fik 60-årige Hanne Mor-
tensen fra Hadsten konstate-
ret type 2 diabetes.

Onsdag formiddag var hun 
at finde på Aarhus Sygehus, 
hvor hun med sin tilstedevæ-
relse blev den allerførste brik 
i et nyt dansk diabetes-forsk-
ningsprojekt, som ventes at 
blive det største i verden. 

 Som den allerførste diabe-
tes-patient blev Hanne indrul-
let i projektet, som tager ud-
gangspunkt i tests og blodprø-
ver fra danske diabetespatien-
ter. Gennem fremtidig forsk-
ning forventes det, at man - ud 
fra prøverne - kan være med 
til at sikre hver enkelt patient 
et liv med mindre medicin 
og færre komplikationer - og 
samtidig skaffe sig større vi-
den og indsigt på området.

 »Projektet går ud på, at vi 
samler oplysninger og blod-
prøver fra diabetespatienter i 
Danmark - ikke alle 200.000 vel 
at mærke - men nyregistrere-
de tilfælde. De blodprøver, som 

bliver taget, bliver efterfølgen-
de opbevaret i vores ’bank’, og 
ud fra dem kan vi forske i pa-
tientens gener. Desuden kan, 
vi ved at følge dem fremadret-
tet, også blive endnu klogere 
på deres sygdomsforløb,« for-
klarer Jens Sandahl Christen-
sen, som er professor på Aar-
hus Sygehus.

Sammen med to andre 
professorer fra Århus, én fra 
Odense og én fra København, 
har han startet det nye pro-
jekt; Dansk Center for Strate-
gisk Forskning i Type 2 Dia-
betes, (DD2) som over de næ-
ste fem år regner på at skaf-
fe blodprøver fra mellem 30-
50.000 patienter.

»Med 25.000 nye diabetes-
patienter hvert år håber vi på 
at få mere end 10.000 patien-
ter med i blodbasen om året. 
I dag tager vi første spadestik 
med Hanne som første patient, 
men det er stadig lang vej. Det 
tager i hvert fald et år, før vi 
har de første resultater, og det 
tager lang tid, før vi får svar, 
men når vi gør, er det stærke 
svar,« forsikrer Jens Sandahl 
Christensen, som er sikker på, 

at det nye projekt bliver afgø-
rende for fremtidig diabetes-
forskning.

»Vi forventer at kunne sæt-
te et meget stort aftryk på dia-
betes type 2 for eftertiden. Ind-
til videre arbejder vi med en 
horisont på fem år, men der-
efter at det næsten umuligt 
at forestille sig, at indsatsen 
stopper,« siger han.

En ’sund sygdom’
Da Hanne Mortensen for to 
måneder siden fik at vide, at 
hun havde diabetes, blev hun 
umiddelbart efter tilknyttet 
kurset ’Diabetes Skolen’ - et 
tilbud til diabetespatienter, 
om at møde andre med sam-
me sygdom og udveksle erfa-
ringer og få gode råd.

»Jeg fik også min egen kon-
taktperson på sygehuset, og 
en dag spurgte hun, om jeg 
kunne være interesseret i at 
medvirke i et nyt stort forsk-
ningsprojekt omhandlende 
diabetes. Jeg sagde ja - både 

for at blive klogere på området 
- men mest af  alt for at kunne 
hjælpe andre,« forklarer Han-
ne Mortensen.

Selvom hun har været 
tvunget til at ændre livsstil, 
slår hun fast, at livet går vide-
re (næsten) som før.

»Det har da været hårdt, 
og det har taget tid at vende 
sig til. Det er ikke let at skulle 
tage indsprøjtninger og piller 
hver dag, men når alt kommer 
til alt, så handler det nok om at 
ændre vaner. Jeg og lagt mine 
mad- og uvaner om, og selvom 
det stadig tager tid og kræver 
tilvænning, så går det allerede 
meget bedre. Og skal man se 
positivt på det, så kan man jo 
kalde det en sund sygdom. Jeg 
er tvunget til at skære ned på 
det usunde, dyrke motion og 
tænke mere over, hvad jeg spi-
ser, og det er vel ikke det vær-
ste, der kunne ske,« mener Ha-
nen Mortensen.

Hun forklarer, at man sag-
tens kan leve helt normalt 

med diabetes, og at det bare 
kræver tilvænning.

»Jeg kan kun opfordre an-
dre til at blive undersøgt hos 
deres læge, og skulle det vise 
sig, at man har diabetes, så 
går livet altså videre.«

Et stik i Hanne 
vil hjælpe 
fremtidens 
diabetikere
Nyt dansk diabetes-forskningsprojekt blev 
onsdag sat i søen. Projektet forventes 
at blive verdens største af sin art

Hanne Mortensen (tv.) var onsdag den allerførste patient til at deltage i en ny stor landsdækkende 
diabetesundersøgelse. Her får hun taget blod på Aarhus Sygehus. Foto: Nils Würtzenfeld

Diabetes mellitus eller 
sukkersyge er en sygdom, hvor 
blodets indhold af sukker (glukose) 
er øget ud over det normale

Der findes to væsentlige 
former for diabetes: Type-1 
diabetes - ses både hos børn 
og voksne, og Type-2 diabetes 
- kaldes også aldersdiabetes 
eller gammelmandssukkersyge, 
men rammer også unge

I 2008 var 255.886 danskere 
diagnosticeret med diabetes

DD2 har fået tildelt 40 millioner 
kroner til forskning og har høstet 
ros fra Folketinget og regionerne.
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ÅRHUS: Kommende elever 
til Vejlby Skole og Rundhøj-
skolens eliteidrætsklasser 
kan ånde lettet op. 
Klasserne får lov til at over-
leve, selvom Statsforvalt-
ningen havde dømt dem 
ulovlige.
Forvaltningen anser eli-
teklasserne som værende 
i strid med folkeskolelo-
vens princip om, at folke-
skolen skal være for alle. 
Men nu har nuværende 
og kommende eliteidræts-
klasser i folkeskolen fået 
dispensation af  Undervis-
ningsministeriet til at fort-
sætte med at optage elever 
på baggrund af  et særligt 
talent inden for forskellige 
idrætsgrene, skriver Ber-
lingske Tidende.
Undervisningsminister 
Tina Nedergaard (V) siger 
til avisen, at kommuner og 
skoler skal have frihed til 
at udvikle sig:   
»Jeg er meget tilfreds med, 
at man sætter fokus på ta-
lent i den danske folkesko-
le, og dette er et eksempel 
på det. Jeg har ikke noget 
ønske om at gå imod lokale 
ønsker. Skolerne kan sende 
dispensationsansøgninger 
ind, og så vil jeg kigge med 
milde øjne på dem,« siger 
hun.
 swi

Eliteidræts-
klasser 
overlever

Af Maja Nielsen
mani@stiften.dk

ÅRHUS: En 22-årig kvinde fik 
tre knytnæveslag i ansigtet, 
skub og hånende ord, mens 
hun sad og ventede på en bus 
i centrum af  Århus. Tre teen-
agepiger af  udenlandsk op-
rindelse baskede umotiveret 
til kvinden i et busskur. Bag-
efter sprang de på en bus, vin-
kede og grinede triumferende 
til deres offer.

Klokken 14.30 -14.35 tirsdag 
sad offeret på bænken sam-
men med andre buspassage-
rer i skuret til stoppestedet 
for blandt andet linje 15.

To unge mørkhårede kvin-
der med hvide tørklæder på ho-
vederne ankom sammen med 
en tredje jævnaldrende teen-
agepige. De larmede meget på 
dansk med accent. De begynd-
te at brokke sig og generede de 
ventende passagerer. 

»Vil I ikke godt tage den lidt 
med ro?« spurgte den 22-årige.

Spørgsmålet virkede stik 
modsat hensigten. De tre 

teenagepiger skruede op for 
aggressionerne og kom med 
grove tilråb til den 22-årige. 
De skubbede også til hende. 

»Da hun endnu en gang bad 
dem om at holde op, fik hun 
tre knytnæveslag i ansigtet,« 
oplyser politikommissær Mo-
gens Brøndum fra Østjyllands 
Politi. 

Kort efter svingede linje 15 
ind ved stoppestedet i Park 
Allé. De tre piger sprang ind i 
bussen. Her lavede de fagter og 
»vinkede farvel« til deres offer, 
mens de grinede af  hende.

Signalementerne af  de tre 
voldelige piger fortæller at en 
af  dem er cirka 165 centime-
ter høj med langt, mørkt hår, 
hvidt tørklæde, brun jakke. 
Hun havde lange hvide kun-
stige negle og - så det ud til - 
kunstige øjenvipper. Der blev 
talt dansk med accent. Den an-
den i trioen havde også hvidt 
tørklæde over sit mørke hår 
og en Canada Goose jakke på. 
Oplysningerne om tredjepi-
gen siger blot at hun havde 
mørkt hår.  

Piger slog og hånede kvinde i busskur

Stort udsalg af møbler, krukker og gaveartikler.

Sæsonvarer, 2. sortering og udgåede modeller.
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Kom og gør
en god handel!

Langelinie 75, Herskind, 8464 Galten, www.decoplant.dk Alt sælges kontant, som beset, uden returret.

lørdag d. 13. november kl. 9-16
søndag d. 14. november kl. 9-16

Vi tømmer lageret for bl.a. inde/ude bambusmøbler, terrazzo-møbler, tæpper, kurve og kurvemøbler
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