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Kun 14,6% af danskere med diabetes fortæller, at de 
involveres i planlægningen af deres egen behandling  
 

Bagsværd, den 5. december 2013 – Resultater fra den globale undersøgelse Diabetes 
Attitudes, Wishes and Needs 2 (DAWN2™) viser, at kun 14,6% af danskere med diabetes 
oplever, at deres behandlerteam involverer dem i udarbejdelsen af deres egne 
behandlingsplaner. Desuden svarer kun 26,3%, at de bliver opfordret til at stille 
spørgsmål ved konsultationen. Disse og andre resultater fra DAWN2™ er i dag blevet 
præsenteret på et symposium i forbindelse med den internationale diabeteskongres IDF 
(International Diabetes Federation) i Melbourne, Australien. 
  
Resultaterne er overraskende i lyset af, hvor vigtigt det er, at mennesker med diabetes 
tager aktivt del i deres egen behandling og håndtering af sygdommen. Faktisk svarer 
84,8% af de danske behandlere, som deltog i undersøgelsen, at det ville være en hjælp, 
hvis deres patienter havde forberedt spørgsmål inden konsultationen1. 
 
”Diabetikere, som føler, at de får støtte og mulighed for selv at have kontrol over deres 
sygdom, har større chance for et vellykket behandlingsresultat og dermed mulighed for 
at leve et bedre liv med diabetes,” forklarede Ingrid Willaing, forskningsleder i 
patientuddannelse ved Steno Diabetes Center og undersøgelsesansvarlig på den danske 
del af DAWN2™, i sin præsentation på symposiet. ”DAWN2™ undersøgelsen viser klart, 
at alt for få mennesker med diabetes får støtte til at påtage sig en aktiv rolle.”  
 
I et forsøg på at nedbryde kommunikationsbarrierer og fjerne misforståelser om 
diabetesbehandling og på den måde styrke egenbehandlingen indenfor type 2-diabetes 
blev der opført et teaterstykke med titlen Getting Straight to the Point på kongressen 
den 4. december. Her efterlyste et panel af førende diabeteseksperter, at både 
behandlere og mennesker med type 2-diabetes skaber muligheder for en åben dialog, 
fælles beslutningstagning og et aktivt engagement for at opnå bedre resultater på både 
det fysiske og følelsesmæssige plan. 
 
På kongressen blev der også præsenteret andre globale resultater fra DAWN2™, som 
sætter fokus på forringet livskvalitet for mennesker med diabetes, støtte til pårørende, 
adgang til diabetesuddannelse og psykosocial støtte, positiv opmærksomhed om diabetes 
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i samfundet samt bevidsthed om særlige behov blandt sårbare grupper af mennesker 
med diabetes. 
 
”DAWN2™ viser, at der er behov for en fælles indsats på tværs af interessenter og 
landegrænser, der med udgangspunkt i den enkelte person sætter fokus på at forbedre 
forebyggelse, behandling, uddannelse og støtte til mennesker med diabetes og deres 
pårørende,” siger Sir Michael Hirst, formand for IDF. 
 
Flere end 15.000 diabetikere, deres pårørende og behandlere i 17 lande på fire 
kontinenter er repræsenteret i DAWN2™. 
 
Om DAWN2™ 

DAWN2™ er et globalt Novo Nordisk-initiativ, der gennemføres i samarbejde med 
International Diabetes Federation (IDF), International Alliance of Patients’ Organizations 
(IAPO), Steno Diabetes Center og en række andre samarbejdspartnere. Resultaterne fra 
DAWN2™ afdækker forbedringsmulighederne indenfor diabetesbehandling, uddannelse 
og støtte fra det omgivende samfund ved at sætte mennesker med diabetes og deres 
pårørende i centrum. DAWN2™ undersøgelsen vil blive brugt på internationalt og 
nationalt plan til at fremme dialogen mellem patientorganisationer, behandlere og andre 
nøgleinteressenter for at udarbejde handleplaner, der kan forbedre livskvaliteten for 
mennesker med diabetes. Læs mere på www.dawnstudy.com. 
 
 
 
Yderligere information 

Medier:   

Daniel Vámosi Martinussen +45 3079 1879 dvmm@novonordisk.com 
   
Investorer:   

Kasper Roseeuw Poulsen +45 4442 4303 krop@novonordisk.com  
Frank Daniel Mersebach +45 4442 0604 fdni@novonordisk.com 
Daniel Bohsen +45 3079 6376 dabo@novonordisk.com 
Lars Borup Jacobsen +45 3075 3479 lbpj@novonordisk.com  
 
 
 
 
 
                                           
1  I. Willaing, DAWN2™ Study Results: Involvement and Education. Oral Lecture, DAWN2™ Symposium, 

5 December 2013, World Diabetes Congress of the International Diabetes Federation (IDF). 


