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Avandia og Avandamet 
udgår 

 
Glitazonerne Avandia og Avandamet er udgået i Danmark som produkt. 
Nogle patienter overgår til Actos, som fortsætter på markedet. Actos kan 
gives sammen med metformin. Det anbefales, at man vurderer den en-
kelte situation sammen med patienten. 
 

 
Actrapid engangspen 
udgår 

 
Novo Nordisk har fra årsskiftet udfaset den hurtigtvirkende insulintype 
Actrapid i engangspennen NovoLet fra det danske marked. Der er følgen-
de muligheder for de personer, som er i Actrapid-behandling: 
 
 At fortsætte med Actrapid som Penfill (”Insulinpatroner”) i flergangs-

penne, fx NovoPen 4. 
 At skifte til insulin Insuman Rapid, som er et humant insulin, der er 

identisk med Actrapid, og som forhandles fra Sanofi-Aventis i Solo-
star engangs-insulinpen.  

 At skifte til ”hurtig-hurtigtvirkende” insulin, NovoRapid (insulin analog 
fra Novo Nordisk), som doseres med FlexPen, som er en engangs-
pen. 

 
 
Kronikerpulje  
Region Syddanmark 

 
Som led i indsatsen for personer med kronisk sygdom gennemfører Regi-
on Syddanmark i 2010 – 2012 en række projekter, heriblandt flere med 
fokus på diabetes specifikt samt øvrige med tværgående emner som 
kommunikation, patientforløb etc.  
 
Aktuelt udbydes i 2010 – 2011 en række uddannelsestilbud med hensyn 
til diabetes, hvoraf kan fremhæves ”Temadag diabetes – tidlig opsporing, 
forebyggelse og behandling”. Temadagen henvender sig til social- og 
sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, personale på dag- og 
døgninstitutioner samt personale i almen lægepraksis. Temadagen udby-
des til ca. 180 medarbejdere (6 temadage à 30 deltagere). Tilmelding og 
yderligere om kommende kurser, se http://www.rsd.plan2learn.dk  
 

 
Patientforløbsprogram 

 
“Patientforløbsprogram for voksne med type 2 diabetes” er i Region Syd-
danmark udarbejdet af kommunerne og regionen som afsæt for udvikling 
af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste prak-
sis, kvalitetsudvikling og dokumentation af indsatsen for personer med 
kronisk sygdom, herunder diabetes. Hent forløbsprogrammet på 
http://www.visinfosyd.dk/wm339482   
 

 
DD2 – Dansk center for 
strategisk forskning i 
type 2 diabetes  
 

 
DD2 individualiserer og optimerer behandling af type 2 diabetes i Dan-
mark.  
 
Målet med DD2 er at tilbyde personer med type 2 diabetes den rigtige 
behandling baseret på individuelle karakteristika af metabolisme og gene-
tik. Dette opnås ved at registrere alle personer med en nydiagnosticeret 
type 2 diabetes i en national database med tilhørende biobank. Database 
og biobank suppleres med data fra eksisterende registre og anvendes til 
forskning og evaluering af behandlingskvaliteten.  
 
 

 

http://www.rsd.plan2learn.dk/
http://www.visinfosyd.dk/wm339482


 

Målet er hurtigt og effektivt at indarbejde forskningsresultaterne i daglig-
dagen i klinikkerne, hvorved behandlingen bliver mere evidensbaseret og 
opnår højeste internationale niveau. 
 
2011 markerer starten på DD2 i Region Syddanmark. Praktiserende læger 
kan i løbet af januar læse om, hvordan patienter kan tilmeldes DD2 på 
VisInfoSyd.     
 
DD2-projektet er forankret i Region Syddanmark (OUH), og DiabetesUd-
valg Region Syddanmark håber på, at især patienter, praktiserende læ-
ger, diabetesambulatorier og kliniske biokemiske afdelinger vil støtte op 
om projektet, så dette nationale projekt kan komme godt fra start i Regi-
on Syddanmark. Læs mere om DD2 på www.dd2.nu  
 

 
Håndbog i praktisk  
diabetespleje og 
-behandling 
 

 
Diabeteshåndbogen ”Praktisk diabetespleje og –behandling i Region Syd-
danmark”, Juni 2010, er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sund-
hedspersonale, der arbejder med personer med diabetes i Region Syd-
danmark. Håndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Diabetes-
Udvalg Region Syddanmark. Håndbogen findes elektronisk på 
http://www.visinfosyd.dk/wm264584  
 

 
Diabetesskoler 

 
Der er fortsat diabetesskoler med specifik patientuddannelse inden for 
diabetes ved diabetescentrene/hospitalerne i Region Syddanmark. Yderli-
gere information på http://www.visinfosyd.dk/wm288296 eller til det 
lokale diabetesambulatorium. 
 
På Fyn kan tilbud om diabetesskoler indtil videre ses på 
http://www.ouh.dk/wm309488  
 
Nogle kommuner har endvidere supplerende tilbud, se på  
http://www.visinfosyd.dk/wm232028  
 

 
Diabetes Syd  
udgives af 
 

 
DiabetesUdvalg Region Syddanmark (DURS) 
Sekretariatet, OUH, Kløvervænget 10, 3. sal, 5000 Odense C 

 
Målgruppe 
 

 
Praktiserende læger, kommuner, hospitaler, apoteker m.fl. 
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Ansvarshavende 
redaktør 

 
Jan Erik Henriksen, ledende overlæge, formand for DURS 
Telefon: 6541 4364 
E-mail:   jan.erik.henriksen@ouh.regionsyddanmark.dk 
 
Mona Engdal larsen, lokal diabeteskoordinator Fyn, faglig sekretær DURS 
Telefon: 6541 4317 
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Nyhedsbrev via 
www.visinfosyd.dk 

 
Nyhedsbrevet kan også findes på http://www.visinfosyd.dk/wm264584   
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