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Hjælp din 
nydiagnosticerede 
diabetespatient
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Et nyt storstilet forskningsprojekt skal skabe grundlag for skræddersyet behandling 
til patienter med type 2-diabetes. Tandlæger kan hjælpe med at henvise deres nydiag-
nosticerede patienter.

hveM sTÅR baG DD2?
bag DD2 står nogle af landets førende læger 

inden for behandlingen af diabetes 2. Projektet 

fi nansieres bl.a. af Det Strategiske Forsknings-

råd med 40 mio. kr., ligesom de involverede 

institutioner støtter. Det drejer sig bl.a. om 

universitetshospitalerne i Aarhus og Odense og 

Rigshospitalet. Sundhedsstyrelsen, regioner og 

kommuner er også blandt de involverede.

 For et par uger siden landede 
en pakke med informations-
materiale på tandklinikker 

landet over. afsenderen er DD2, 
Dansk center for strategisk forskning 
i type 2-diabetes, og herfra håber 
man, at tandlægerne vil opfordre 
diabetespatienter, der er diagnosti-
ceret inden for de sidste ca. fi re år, 
til at melde sig til projektet. 

DD2 er meget interesseret i at få in-
volveret de privatpraktiserende tand-
læger. Det forklarer ph.d. Jens Steen 
Nielsen, der er projektleder hos DD2.

– Tandlægerne ser mange patien-
ter med diabetes 2, fordi patienterne 
ofte har problemer med tænderne. 
Det er ikke sikkert, at de patienter 
var blevet fanget hos lægen. Og ikke 
mindst ser tandlægerne også en del 
ikke-diagnosticerede patienter, som 
de kan opfordre til at søge læge, si-
ger han.

Det er nemlig afgørende, at dia-
betes diagnosticeres, så patienten 
kan komme i gang med den rigtige 
behandling, siger Jens Steen Nielsen.

type 2-diabetes er ikke én sygdom
Hvis patienterne melder sig til pro-
jektet, får de på sigt mulighed for en 

mere individuelt tilpasset behand-
ling af deres sygdom. Type 2-diabe-
tes opfattes nemlig ikke længere blot 
som én sygdom, forklarer Jens Steen 
Nielsen.

– I dag behandles de fl este patien-
ter med type 2-diabetes på samme 
måde med samme medicin. Men vi 
begynder at se mere nuanceret på 
sygdommen, og i forlængelse af det 
også mere nuanceret på behandlin-
gen, siger Jens Steen Nielsen.

Som eksempel nævner han, at 
man har fundet ud af, at nogle pa-
tienter har en 100 % arvelig form for 
type 2-diabetes, som kræver en anden 
behandling end den traditionelle. 

– Den viden anvendes nu på de 
patienter, der deltager i DD2, siger 
Jens Steen Nielsen.

Patienterne kan melde sig til 
projektet hos deres egen læge, på 
et diabetesambulatorium eller via 
DD2’s hjemmeside www.DD2.nu 


