
Type 2-diabetes og sårbarhed på 

www.videncenterfordiabetes.dk 

Ole Nørgaard

Teamleder

Videncenter for Diabetes

19. oktober 2020



Hvad er Videncenter for Diabetes?

Information til alle, som vil vide mere om diabetes.

Videncenter for Diabetes gør forskningsbaseret 

information nemt tilgængeligt og anvendeligt for 

personer med diabetes, deres pårørende og 

fagpersoner, der arbejder med diabetes på:

www.videncenterfordiabetes.dk 

Et samarbejde mellem alle Steno Diabetes Centre i Danmark. Forankret hos Steno Diabetes Center Copenhagen.
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Introduktion til temaside om

• Hvad forskningsoversigter siger om:

– Etniske mindretal og type 2-diabetes

– Psykisk sygdom og type 2-diabetes

• Foreløbigt indsamlede værktøjer til inspiration

• Hvor du kan finde mere: 

www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed
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http://www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed
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Forsknings-

oversigter

Enkeltstudier

Enkeltpersoners udsagn

Sikkerhed

Højere

Lavere



11 relevante

forskningsoversigter

blandt 3.030 artikler
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Afdækning af relaterede 

diabetesværktøjer via netværket af 

Steno Diabetes Centre
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Hvis du vil vide mere
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www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed

Tag billede med 

kameraet på din 

smartphone

http://www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed


Psykisk sygdom og type 2-diabetes
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Psykisk sygdom og type 2-diabetes

• Kognitiv adfærdsterapi ved depression

• Tværfagligt samarbejde mellem behandlere

• Uddannelse (om diabetes) til personer med 

svære psykiatriske diagnoser
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Kognitiv adfærdsterapi til personer med 

depression og diabetes
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Kognitiv adfærdsterapi (CBT) forbedrer 

symptomer på depression men ikke 

langtidsblodsukkeret (HbA1c)

Konklusion på 

baggrund af 10 

lodtræknings-

forsøg med 998 

personer
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Tværfaglige teams til behandling af 

depression hos personer med diabetes
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Tæt samarbejde mellem læger, 

sygeplejersker og psykologer hjælper 

mod depression blandt personer med 

diabetes

Otte lodtræknings-

forsøg med 2.238 

personer
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Uddannelse af personer med 

psykiatriske diagnoser og samtidig 

diabetes
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Der mangler forskning i uddannelses-

tilbud til personer med psykiatriske 

diagnoser, der samtidig har diabetes
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Ét lodtræknings-

forsøg med 64 

personer med 

type 2-diabetes 

og skizofreni eller 

skizoaffektiv

diagnose.



Etniske mindretal og type 2-diabetes
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Hvilke emner er fundet?

• Hvordan personer fra etniske mindretal beskriver livet med 

diabetes

• Diabetesundervisning tilpasset etniske mindretals sprog og kultur

• Repræsentanter fra lokalsamfund som brobyggere mellem 

sundhedsvæsen og personer med type 2-diabetes

• Peer-support til at styrke eksisterende diabetesindsatser
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Familiens spisevaner er én af flere ting, 

som former, hvordan personer fra 

etniske mindretal oplever deres 

muligheder for at håndtere diabetes

Konkluderet på 

baggrund af 57 

studier med 1.723 

personer med 

diabetes, hvor 

mindst halvdelen i 

hvert studie 

tilhørte et etnisk 

mindretal.

19-10-202018



19-10-202019

Diabetesundervisning tilpasset etniske 

mindretal



Effekten af diabetesundervisning bliver 

bedre og er vedvarende, hvis 

undervisningen er tilpasset den etniske 

målgruppe 
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33 lodtræknings-

forsøg med i alt 

7.453 personer med 

type 2-diabetes fra 

etniske mindretal
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Brobyggere mellem sundhedssystem og 

lokalsamfund



Personer med kendskab til lokale 

forhold kan understøtte sundheds-

indsatser i sociale boligområder

Beskrivende 

og ikke 

sammen-

lignende

forsknings-

oversigt med 

54 studier
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Peer-support til personer fra etniske 

mindretal



Peer-support forbedrer langtidsblod-

sukkeret hos personer fra etniske 

mindretal – når de samtidig får 

standardbehandling

17 studier med i alt 

4.715 voksne med 

type 2-diabetes
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Sammenlignet med standardbehandling:

• Forbedret langtidsblodsukker (HbA1c)

Forskellig effekt hos forskellige etniske grupper:

• Forudsætning at være en del af et etnisk mindretal – resultater kunne 

ikke findes blandt etniske majoritetsgrupper.

Sammenlignet med standardbehandling inkl. professionel 

diabetesuddannelse:

• Ligeså effektivt
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Peer-support til personer fra etniske 

mindretal



Hvis du vil vide mere

19-10-202026

www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed

Tag billede med 

kameraet på din 

smartphone

http://www.videncenterfordiabetes.dk/saarbarhed

