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En global og national udfordring
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3International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edition. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015; http://www.diabetesatlas.org
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I en dansk kontekst
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Mindst 280.000 danskere har diabetes – heraf har ca. 
252.000 type 2-diabetes og 28.000 har type 1-diabetes. 

Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end 
tredoblet siden 1996 og tallet er stadigvæk stærkt 
stigende.

Der vil være 467.000 personer med diabetes i 2030 
(heraf vil mindst 420.000 have type 2-diabetes).

Carstensen et al, 2020

Tallene er baseret på The Danish General Suburban Population Study (GESUS) 
fra 2011



Sygdommens omkostninger for samfundet

Diabetes er en langvarig, kronisk sygdom, med betydelige samfundsmæssige 
omkostninger.

I 2011 kostede sygdommen 87 mio. kr. om dagen (eller 31,8 mia. kr. hvert år).

Disse tal forventes at være steget markant siden, i takt med den stigende andel af 
personer med diabetes gennem de sidste 10 år.
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Type 2-diabetes i befolkningen
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Følgesygdomme

 Skader på bl.a. hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne.

 35% har følgesygdomme på diagnosetidspunktet.

 Ca. en tredjedel af alle med diabetes har en hjerte-kar-sygdom.

 8% har diabetisk øjensygdom (retinopati).

 1,6% har fået foretaget amputationer.

En velreguleret diabetes med et stabilt blodsukker, blodtryk og kolesteroltal kan 
være med til at forebygge følgesygdomme  

Stort forebyggelsespotentiale 

Diabetesforeningen
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Følgesygdommenes konsekvenser

 Markant nedsat livskvalitet

 Psykisk belastning 

 Ekskludering fra arbejdsmarkedet

 Kræver ændringer i hverdagslivet

 For tidlig død 

Diabetesforeningen
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Forebyggelse af type 2-diabetes

To aspekter:

1. Forebyggelse af diabetes – færre skal udvikle diabetes

2. Forebygge udvikling af følgevirkninger og komplikationer

Årsager til type 2-diabetes:

 Arvelighed

 Usund livsstil med overvægt, usund kost og/eller for lidt motion

 Ca. 80% af dem, der får type 2-diabetes er overvægtige

Stort forebyggelsespotentiale!
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Styrket indsats på diabetesområdet

Sundhedsstyrelsen, 2017: Styrket indsats for mennesker med diabetes:

 En styrket indsats omkring forebyggelse og tidlig opsporing 

 En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg med udgangspunkt i den 
enkeltes behov 

 En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud 
for at sikre høj kvalitet i hele landet. 
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Kommunale og regionale sundhedstilbud til 
mennesker med diabetes

Sundhed.dk
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Ergoterapi som relevant indsats

 Sparsom forskning på området – afspejler at ergoterapeuter sjældent yder en 
indsats, hvor diabetes er den primære diagnose.

 Ergoterapeutisk intervention har primært været målrettet afhjælpning af 
synsnedsættelse, hjælpemidler eller energibesparende indsatser (Hwang, Truax, 
Claire, & Caytap, 2009).

 Der er behov for håndtering af sygdommen, som en vigtig del af at klare 
hverdagslivet i en ny livssituation (Pyatak, 2011).

 Welch (1983) beskriver en ergoterapeutisk indsats ifm et vægttabsprogram, med 
fokus på at inkorporere fysisk aktivitet i de vanlige, daglige aktiviteter.
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Den sparsomme evidens viser…

 Udvikling og evaluering af en ‘diabetes management’-intervention, baseret på 
en ergoterapeutisk intervention med fokus på etablering af 
sundhedsfremmende vaner og rutiner (Lifestyle Redesign®) forbedrede 
glykosekontrollen (Pyatak, 2015 & 2018).

 Andre studier har vist lignende resultater – men de er alle monodisciplinære 
studier og fokuserer på både T1D og T2D.

 Der mangler fortsat viden om, hvordan ergoterapeutiske indsatser kan bidrage 
til den tværfaglige indsats på området.
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Tre præmisser i håndteringen af type 2-
diabetes
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Effektiviteten af diabeteshåndteringen er 
afhængig af, hvordan personen med diabetes 

håndterer disse tre elementer
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Fysisk aktivitet som en præmis…
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…og ergoterapeutisk fokus på 
denne udfordring



MOHO
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Taylor, 2019
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Lad os vende tilbage til fysisk aktivitet…
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Diabetesforskning i ABSALON
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Hverdagslivet hos sårbare familier hvor et 
barn er nydiagnosticeret med type 1-diabetes

 Afdække eksisterende viden om, hvordan familier påvirkes, når et barn 
diagnosticeres med T1D.

 Fokus på barnet og de pårørendes hverdagsliv herunder aktivitetsbalance.

 Fokus på, hvordan sygdommen håndteres – bl.a. glucosekontrol.

 Særligt fokus på sårbare familier, som har vanskeligt ved at få den nye hverdag 
til at hænge sammen med de ekstra krav, som behandling af sygdommen stiller.

 Resultaterne skal bidrage til praksis: Informere sundhedsprofessionelle ift, 
hvordan sårbare familier mødes bedst og derigennem understøttes til bedre 
håndtering af sygdommen.
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Maria Bensen Joensen, lektor, OT, cand.it., - og desuden samarbejde med SDCS, 
Børneafdelingerne på Holbæk, Slagelse, Roskilde og Nykøbing F. Sygehuse. 



Kommunale diabetesrehabiliteringstilbud 
(T2D)

 Henvisningspraksis - særligt fokus på sårbare borgere.

 Viden om kommunernes tilbud.

 Indholdet i tilbuddene i relation til hverdagslivet med den nye livssituation.

 Udvikling og afprøvning – tilpasning af eksisterende tilbud.

 Forskellige metodiske tilgange – aktionsforskning, feasibility-studie
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Jette Thuesen, lektor, OT, ph.d. – og desuden samarbejde med SDCS, Center for 
Sygepleje i Absalon, Guldborgsund Kommune.  

Mette Falk Brekke, lektor, OT, kand.san.ergo. , ph.d.-stud. – og desuden samarbejde 
med SDU, PROgrez, NSR-Sygehuse, Parker Instituttet, SDCS, Slagelse Kommune.



Hverdagslivet hos ældre, der lever med 
overvægt og T2D

 Tidligere fokus på underernærede / fordomme om overvægt og ældre.

 Kvalitativt studie med 11 plejehjemsbeboere (semistrukturerede interview).

 Resultaterne viser:

 Ønsker at fastholde et vægttab.

 Aktivitetsniveau og døgnrytme vigtigt for dem.

 Omgivelserne er både hæmmende og fremmende for aktiviteter.

 De har særligt ønske om flere udendørsaktiviteter.

 Deltagerne udgør en lille gruppe – hvad ønsker de andre?
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Hannah Holt Bentz, adjunkt, OT, kand.san.ergo. – og desuden samarbejde med SDCS, 
øvrige forskere i Absalon. 



Et kig ind i fremtiden…
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Tak for jeres opmærksomhed!

Line Lindahl-Jacobsen: lija@pha.dk
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