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Samarbejde på tværs – nu og i fremtiden 



Foreningsliv 
- Information 

Medlemsydelser 

Behandling- 

Behandlingsformer 

Faktorer for klinisk 
deltagelse 

 

Ydelse af 
behandling  
 

Hvorfor samarbejde? 

• Sundhedsfaglige 
ydelser 

• Faciliteter 



Oversigt over deltagere 

Undersøgelsespopulation = 253 

1. Har diabetes og 
rapporterer om 

ingen indikation af 
risiko for 

nyresygdom 

2. Har diabetes + er af deres 
læge blevet gjort 

opmærksom på biomarkører, 
der indikerer mulighed for 

nyresygdom 

3. Har diabetes + er af deres læge blevet gjort 
opmærksom på, at de har en nyresygdom 

4. Er I dialyse 

601 
 

140 (55%) 91 (36%) 36 

 
4. Ved, at de har et GFR # (under 70) 

22 (9%)  
 

*Indplaceringen af deltagerne i kategori 1, 2 eller 3 er baseret på egen rapportering: Denne undersøgelse omfatter ikke data fra patientjournaler 

4 udvalgt til interview  
• Aldersspredning 
• Begge køn 
• Type 1 og type 2 diabetes 
• Spredning i kendskabsstadie 



Spørgeskeamundersøgelsen 

27% 

68% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Type 1 Type 2 Type 1½

GFR under 70 

n=22 

Størstedelen af 
respondenter som 
rapportere en GFR værdi 
under 70 har type2 
diabetes 

A11. Kender du din GFR tal? 

A12. Hvad er din GFR tal (-30 / 30+) 



Interviewdeltagerne* 

Maria 
 
Sidst i 
20’erne, 
T1D, single, 
psykolog 
 
Er bevidst om 
risiko, bekymret, 
proaktiv med 
forebyggende 
behandling. 

 
 

Hans 
 
Sidst i 
40’erne, 
T2D, 
tidligere 
professionel 
træner 
 
Er i behandling 
for flere 
sygdomme, som 
alle er af ny 
dato. 

Claus 
 
Midten af 
30’erne, 
T1D, nyligt 
blevet far,  
arbejder med IT 
 
Prioriterer 
arbejde og 
familie. Har 
diabetisk 
øjensygdom og 
er tidligere 
opereret i det 
ene øje. 
 
 
 

Hanne 
 
Midten af 
50’erne, 
T2D, mor, 
førtidspensio
nist 

 
Forventer at få 
brug for dialyse 
på et tidspunkt. 

 
 

Er blevet oplyst af læge om mulighed for 
udvikling af nyresygdom, ud fra 
biomarkører 

Er blevet oplyst af læge om, 
at de har en nyresygdom 

Lise 
 
Sidst i 
40’erne, 
T1D, mor 
 
Ekspertpatient, 
følger GfR-tal: 
Føler, at 
muligheden for 
diabetisk 
nyresygdom er 
lille.  

 
 
 

Deltagere, der kender 
deres (under 70) GFR #  

*navnene er anonymiseret for at beskytte deltagernes identitet 



Patientperspektiv:  
Tre sundhedsfokuserede retninger 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 

fysisk 
sundhed 

2. 
Diabetes- 

komplikationer 
er en pakke 

 

3. 
At tage 

ejerskab af 
min 

behandling er 
afgørende 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed 

1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 

fysisk 
sundhed 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed 

 
Men viljen til at 
ofre sin livsstil 
til fordel for at 
følge 
anbefalingerne 
stiger kun med 
10%. 

At få en diagnose ændrer prioriteringen 

74% 

92% 

86% 
82% 

16% 
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sygdom

n=140

Diagnose

n=91

GFR

under 70

n=22

Total

n=253

Prioritering af forebyggelse af nyresygdom 

Prioriterer slet ikke

Lav prioritering

Høj prioritering

41% 

31% 32% 
37% 

59% 

69% 68% 
63% 
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GFR under

70

n=22

Total

n=253

Er der ting du er blevet anbefalet at gøre i 
forhold til  dit helbred, som du vælger ikke at 

gøre, fordi det vil påvirke din livsstil? 

Nej

Ja



fysisk 
sundhed 

At tage ejerskab af 
min sundhed 
At tage styringen, dvs. at tage ansvar 
for min krop og mit liv (i modsætning 
til sundhedspersonale, der træffer 
beslutningerne), eller at være 
tvunget til at ofre personlige mål 
pga. mine fysiske begrænsninger. 

At fastholde relationer 
At være socialt aktiv, og hvad der er 
vigtigere: ikke at blive set af andre 
som anderledes eller mindre værd 
pga. min kroniske sygdoms 
synlighed. 

At tage ansvar 
At varetage mit job, at være en 
ansvarlig forælder, partner, kollega. 
At være respekteret som en 
ligeværdig voksen, dvs. at 
behandlingen af min sygdom ikke får 
mig til at fremstå som mindre 
kompetent. 

Fysisk sundhed 
At gøre, hvad jeg kan for at 
opretholde min krops funktioner 
bedst muligt så længe som muligt. 

Livskvalitet er det overordnet mål, og det har flere aspekter 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed Forholdet til sundhedspersonale kan være en 

barriere for ”at tage ejerskab af sin sundhed” 

”Jeg bliver aldrig 
ønsket tillykke, når 
jeg kommer hen til 
lægen. Det handler 
altid om, hvad jeg 
ikke har gjort nok af, 
og hvad jeg bør gøre 
bedre.” 
-Claus 

”Jeg hader udtrykket 
’compliance’ – det lyder 
som regler, men det 
handler om min krop.” 
-Lise 

”Jeg sagde til en (af mine 
læger), at jeg var stresset, 
men hun forstod det ikke … 
hun så bare på tallene … 
Hvis jeg ikke føler mig set, 
trækker jeg mig.” 
-Maria 

”’Patientinddragelse’ 
er et hårdt ord. Det 
er min sundhed, så 
selvfølgelig er jeg 
inddraget.” 
-Lise 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed Familie, venner og livsstil prioriteres 

 

Jeg blev frarådet at tage 
min uddannelse til 
køkkenassistent, da man 
konstant skulle smage på 
maden. Men jeg sagde til 
min mor, det får de ikke lov 
at bestemme. Det VIL jeg! 
-Hanne 

Vi har faret rundt ude i byen, og 
så får vi gæster om aftenen. Og 
så skal der gøres rent og 
støvsuges. Og så sover man 
dårligt om natten. Så tænker 
jeg, det kan ikke passe man ikke 
kan holde til det. Det skal der 
bare være tid til.  
-Hanne 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed 

Familie, venner og livsstil prioriteres 
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Bekymringer om fremtiden 

At jeg ikke har overskud til min familie og venner At jeg skal ændre markant på min nuværende livsstil

At jeg må opgive fritidsinteresser At jeg ikke kan passe mit arbejde

Andet Notér: Ved ikke



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed 

’Jeg ville aldrig lade 
være med at spise 
frokost med mine 
kollegaer … så 
hellere springe 
insulinen over.’ 
-Claus 

’Hvis mine venner 
har købt sodavand, 
drikker jeg det, og 
så tager jeg insulin 
senere.’ 
-Maria 

Fysisk sundhed ofres til fordel for sociale 
relationer 



1. 
Livskvalitet 
handler om 
mere end 
fysisk 
sundhed 

”Jeg har en taske [med 
hjerte- og 
diabetesmedicin], men 
jeg har den ikke med 
mig … jeg ved godt, at 
medicinen holder mig i 
live, men den skal ikke 
styre mit liv.” 
-Hans 

fysisk 
sundhed 

Det er sandsynligt, at lægens anbefalinger, der indebærer 
en større ændring i livsstilen, ignoreres 



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke 

2. 
Diabetes- 

komplikationer 
er en pakke 

 



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke 

Distinct and 
sequential 
complications with 
unique profiles, 
which require 
targeted therapy 

Part of my future 
risk package 
connected with 
(imperfect) 
diabetes care 

Diabetisk nyresygdom er typisk (bare) et af flere 
sundhedsproblemer  
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Forhøjet blodtryk Nerveskader Øjensygdom Seksuel dysfunktion

Hjerte-kar-sygdom Blodmangel/lav blodprocent Hudsygdomme Fodsår

Andet, notér: Nej



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke 

Diabetes Komplikation #1 Komplikation #2  …  
DEN BIOLOGISKE TIDSLINJE 

 
Opdag diabetes via 
komplikationer 
 
Efter en lang karriere som professionel fodboldsspiller 
og træner blev Hans diagnosticeret med en hjerte-
kar-sygdom og fik en pacemaker. Kort efter blev han 
også diagnosticeret med diabetes og cancer. Han 
begyndte på insulin og blodtryksmedicin samtidig. 
Han tager al den ordinerede medicin, men føler sig 
meget belastet af situationen og holder af den grund 
en fridag i ny og næ.  
 
 

Komplikation 1 
 

Diabetes 

Komplikation 2  
 

T2D-PATIENTERS ERFARING 

For mennesker, der udvikler T2D, afspejler 
sygdomsprogressionen ofte ikke biologien  



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke 

• Patienter drøfter dette med 
deres læge som led i 
diabetesbehandlingen 
 

• Hvad type 1 diabetes angår, 
begynder drøftelsen ofte 
allerede i barndommen 

I diabetesbehandlingen drøftes de langsigtede 
konsekvenser af sygdommen som en pakke 

En af flere særskilte, 
sekventielle 
komplikationer med 
unikke profiler, som 
kræver målrettet 
behandling, der ikke 
har negativ 
indvirkning på andre 
komplikationer 

Det er en del af min 
fremtidige 
risikopakke i 
forbindelse med 
(dårlig) 
blodsukkerregulering 

Forskerperspektiv Patientperspektiv 



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke Den første samtale om nyrerne finder ofte sted med en 

praktiserende læge (type 2) eller en diabetesspecialist 
(type 1) 
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Diabeteslæge

Nyrelæge

Praktiserende læge

* 

*se appendix 



2. 
Diabetes- 
komplika-
tioner er  
en pakke 

Hvis jeg kunne bruge 5% 
af min energi på noget, 
der forebygger 
(komplikationer), ville jeg 
gøre det, men jeg tror 
ikke, der er noget, jeg kan 
gøre ... Motion ville nok 
være godt. 
-Maria 

Forebyggende behandling af diabetisk nyresygdom 
bliver ikke bare interessant hen ad vejen, men er hele 
tiden relevant. Men behandlingen må ikke vanskeliggøre 
de allerede besværlige rutiner yderligere. 



3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  

3. 
At tage 

ejerskab af 
min 

behandling er 
afgørende 



Tre tilgange, når behandling af kronisk sygdom fastlægges* 

*Litteraturen beskriver en række faktorer i relation til overholdelse af behandling (fx patientrelaterede faktorer, miljømæssige eller kontekstspecifikke faktorer, lægefaktorer og patient-læge-
faktorer. Vi anvender denne forenklede struktur som redskab til at drøfte effekten af behandlingskompleksitet. For en mere omfattende drøftelse af overholdelse af behandling, se Ingersol & 
Cohen’s article, The Impact of medication Regiment factors on adherence to chronic treatment: a review of literature 

Jeg havde en periode 
som teenager, hvor jeg 
holdt op med at tage min 
medicin. Det kostede mig 
et øje. 
- Claus 

Regime  
Påtvungne behandlingsregimer er 
en kilde til oprør.  
 
 
 

  

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  
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Tre tilgange, når behandling af kronisk sygdom fastlægges* 

Regime  
Påtvungne behandlingsregimer er 
en kilde til oprør.  

Rutine  
Foreslåede rutiner kan være en 
måde at få behandlingen til at fylde 
mindre på i psykologisk henseende 
 
 

Rutine 
At 

Jeg gør min 
morgenrutine til en 
leg: Hvor hurtigt kan 
jeg tage 100 piller?  
- Hans 

*Litteraturen beskriver en række faktorer i relation til overholdelse af behandling (fx patientrelaterede faktorer, miljømæssige eller kontekstspecifikke faktorer, lægefaktorer og patient-læge-
faktorer. Vi anvender denne forenklede struktur som redskab til at drøfte effekten af behandlingskompleksitet. For en mere omfattende drøftelse af overholdelse af behandling, se Ingersol & 
Cohen’s article, The Impact of medication Regiment factors on adherence to chronic treatment: a review of literature 

Jeg havde en periode 
som teenager, hvor jeg 
holdt op med at tage min 
medicin. Det kostede mig 
et øje. 
- Claus 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  
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Regime  
Påtvungne behandlingsregimer er 
en kilde til oprør 

Rutine  
Foreslåede rutiner kan være en 
måde at få behandlingen til at fylde 
mindre på i psykologisk henseende 
 
  

Vane 
Udvikling af personlige vaner giver 
magt 

Tre tilgange, når behandling af kronisk sygdom fastlægges* 

”Når jeg er på arbejde 
som psykolog, har jeg et 
glas juice stående på 
skrivebordet … Det er der 
ingen, der tænker over.” 
-Maria 

Jeg gør min 
morgenrutine til en 
leg: Hvor hurtigt kan 
jeg tage 100 piller?  
- Hans 

*Litteraturen beskriver en række faktorer i relation til overholdelse af behandling (fx patientrelaterede faktorer, miljømæssige eller kontekstspecifikke faktorer, lægefaktorer og patient-læge-
faktorer. Vi anvender denne forenklede struktur som redskab til at drøfte effekten af behandlingskompleksitet. For en mere omfattende drøftelse af overholdelse af behandling, se Ingersol & 
Cohen’s article, The Impact of medication Regiment factors on adherence to chronic treatment: a review of literature 

Jeg havde en periode 
som teenager, hvor jeg 
holdt op med at tage min 
medicin. Det kostede mig 
et øje. 
- Claus 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  
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”Hvis man er vant til 
injektioner, er det ikke 
noget større problem at 
tage en mere. Men hvis 
man er vant til piller, er 
det en overvindelse at 
begynde på injektioner.” 
-Lise 

Behandlingsrutiner og 
sundhedsvaner er forskellige for 
type 1 og type 2 afhængigt af 
sygdommens stadie.  
 
Personer, der er vant til at tage 
injektioner, foretrækker måske 
at tage en injektion mere. Mens 
personer, der er vant til at tage 
piller, måske foretrækker at tage 
endnu en pille. 

”Min far har type 2- 
diabetes … han siger, 
at ’det her klarer vi 
sammen’. Men det er 
helt anderledes at 
have Type 1.” 
-Maria 

Behandling, der passer ind i eksisterende sundheds-
rutiner eller -vaner, er mest realistisk  

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



En partner, en forælder eller en ven 
kan være drivkraft for behandlingen 
– hvis en sådan ikke er involveret, 
kan det betyde, at patienten ikke 
overholder behandlingen. 
  

Vi har en rutine om 
morgenen … min kæreste 
lægger pillerne og pennen 
frem. Jeg tager medicinen, 
afleverer min datter og 
tager derefter på arbejde.  
- Claus 

Da Claus var barn, var det hans mor, der 
styrede diabetesbehandlingen. Da han var 
ung, tog han ikke sin medicin, og i dag 
tager hans kæreste med til konsultationer 
hos sundhedspersonale og styrer 
behandlingen. 

Støtte fra familien kan være afgørende for at udvikle og 
opretholde sundhedsrutiner 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



Mange, og især mennesker med type 1, har i mindst fem 
år haft en viden om, at de er disponeret for at udvikle 
en nyresygdom 
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Hvor længe har du været opmærksom på, at du har en nyresygdom eller er i risiko for at få det? 
 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



Kun halvdelen af målgruppen kan huske deres kreatinin 
tal, GFR og nyretal: Måske er det ikke den information, 
de søger 
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3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



Mennesker med type 2 diabetes er langt mere tilbøjelige 
til at nedprioritere deres nyrers sundhed på grund af 
manglende viden 

Årsager til ”Prioriterer nyresygdom lavt eller slet ikke”* 
 

Min førsteprioritet er at sikre stabil 
blodsukkerregulering. 

Jeg har ikke hørt om problemet før nu. 

 
Jeg aner ikke, hvad det er, og hvorfor 
man får det. 

Jeg har aldrig fået at vide, hvordan 
man kan forebygge sygdommen. 

Jeg ved ikke nok om det. 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  
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Dette ændrer 
sig stort set 
ikke i takt med 
sygdommens 
udvikling  

Diskrepans mellem ønsket om mere information og 
graden af overholdelse af anbefalingerne 
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Er der ting du er blevet anbefalet at gøre i 
forhold til  dit helbred, som du vælger ikke at 

gøre, fordi det vil påvirke din livsstil? 
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Ønske om viden relateret til fremtidige risici 
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Vide så meget som
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3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



Forholdet mellem  information og handling 

Proaktiv/ 
Handler 

Passiv 
Ikke handlende  

Vidensøgende Ikke vidensøgende 

”Compliant” 
Har tillid til 
autoriteter 

”Tager ejerskab” 
Gør sin sundhed til en del af 
sine daglige rutiner på egne 

betingelser og forstår 
muligheder og konsekvenser 

”Bevidst non-
compliant” 

Træffer et informeret valg om 
at nedprioritere fysisk 

sundhed 

”Klassisk non-
compliant” 

Benægtende  

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



Eksempler på triggere, der fører til 
handling: 
-   At mærke symptomer 

- Livsbegivenheder, som minder en om, at man er 
dødelig 

- Ændring i familiestatus 
- Sociale forhold 
- Trussel om helbredsmæssige begrænsninger (fx 

forringet syn) 

Deltagerne angav, hvad der fik dem til at øge 
opmærksomheden på forebyggende behandling. Disse 
triggere er meget forskellige og personlige – og uden 
sammenhæng med den biologiske sygdomsprogression: 
 
Det er usandsynligt, at information – fra en læge eller 
andre – får patienten til at handle 

3. At tage 
ejerskab  
af min 
behandling 
er afgørende  



1.  
Tilrettelægge 

behandling, så den 
ikke går ud over 

patientens livskvalitet 

2.  
Sikre at pakken af 

relaterede 
komplikationer og 
behandlinger tages 

med i betragtning ved 
behandlingen 

3.  
Sikre at behandlingen 

giver patienten 
mulighed for at føle, 
at han eller hun har 

ejerskabet 

Sammenfatning af patientønsker:  
Hvordan kan vi …  
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Claus 

35-årig far til et lille barn 
Blev diagnosticeret med T1D som 4-årig 
 
Hans mor styrede diabetesbehandlingen, 
da han var barn og indtil han flyttede 
hjemmefra. Efter en oprørsk og kaotisk 
periode udviklede han retinopati og fik 
opereret det ene øje. For et par år siden 
mødte han sin kæreste. Hun hjælper ham 
med at fastholde rutinen ved at lægge 
hans pen og piller frem om morgenen. 
Hun sørger for, at han overholder sine 
tider hos lægen.  
 
 

 
Han tager aldrig insulin i løbet af dagen, 
når han er på arbejde. Han måler aldrig 
sit blodsukker, gætter bare.  
 
Han har gode minder om 
Diabetesforeningens børnelejr, men er 
ikke længere i berøring med 
organisationen og overvejer at opsige 
sit medlemskab, da han synes, 
organisationen virker meget stor og 
upersonlig. 
 
Det vigtigste for Claus er at sikre, at 
han kan sørge godt for sin datter.   
 
Han er klar over, at DN er en risiko for 
ham – men håber, at han ikke får 
sygdommen. Han har en ven, som fik 
en ny nyre, og som nu tager 25 piller 
om dagen – ville det være det værd?  
 

 
En typisk behandlingsdag 
 
• Piller og pen lagt frem 

sammen med 
morgenmaden 

• Tager insulin med 24 
timers virkning 

• Afleverer datter i 
pasningsordning 

• Går på arbejde  
• (ingen dosis midt på 

dagen) 
• Aftensmad 
 
• Injicerer korttidsvirkende 

insulin efter behov 
• (gætter sig til mængde) 
 
 
 
 
 

Sundhedsprofile 

• Type 1 Diabetes 
• Diabetisk 

øjensygdom 
• Orienteret om risiko 

for nyresygdom 



Maria 

30-årig karrierekvinde, single 
Blev diagnosticeret med T1D som 12-
årig 
 
Maria har været en mønsterpatient, og 
hun er ofte frusteret over, at hun lærer 
mere på egen hånd end via lægerne. 
 
De diabetesspecialister, hun har mødt, 
fokuserer kun på blodsukkerværdier, 
mens hun tænker helhedsorienteret om 
balancen i kost og motion – og hvordan 
hun måske kan have glæde af en 
lowcarb-diæt. 

For få år siden googlede hun 
komplikationer og blev så overvældet 
og nedtrykt, at hun holdt op med at gå 
til kontrol et stykke tid. 
 
Hun mener, at den bedste måde til at 
sikre, at hun ikke udvikler nogle af de 
komplikationer, hun har læst om, er at 
holde sit blodsukker under kontrol – 
og hun holder derfor grundigt øje med 
det. 
 
Hun fører normalt ikke dagbog over 
målingerne – men hun er netop flyttet 
og skal til en ny læge om et par uger. 
Hun håber at få et godt forhold til den 
nye læge og er åben for idéer. 
 
 
 
 

 
En typisk behandlingsdag 
 
• Morgenmåling af 

blodsukker inden 
morgenmal 

• Tager langtidsvirkende 
insulin 

• Går en tur 
• Måler blodsukker 
• Frokost med venner 
• Tager korttidsvirkende 

insulin (hvis indikeret) 
• Eftermiddag: 

kontorarbejde 
• Måling af blodsukker inden 

aftensmad 
• Tager korttidsvirkende 

insulin (hvis indikeret) 
 
 
 

 
 

Sundhedsprofile 

• Type 1 Diabetes 
• Orienteret om risiko 

for nyresygdom 



Hans 

55-årig førtidspensionist 
Blev diagnosticeret med T2D sidste 
år. 
 
Tingene gik meget hurtigt ned ad 
bakke for Hans: Efter et hjerteanfald 
fik han en pacemaker, hvorefter han 
blev diagnosticeret med hjerte-kar-
sygdom – og cancer. Kort efter fik 
han også diagnosen T2D.  
 
 
 
 

 
 
Hans forsøger at følge sin læges 
instrukser, men synes, det er besværligt – 
mange piller, konstant overvågning og 
planlægning. Orker tit ikke at tage tasken 
med medicin med, når han skal ud. 
 
Han har to familiemedlemmer med T2D 
og synes, at deres slaviske overholdelse 
af rutinerne er deprimerende – han vil 
hellere være mere fleksibel, også selv om 
det betyder, at hans blodsukker ikke er 
helt velreguleret. 
 
Han har deltaget i et klinisk forsøg på 
opfordring af sin læge. Han ville gerne 
hjælpe lægen, for lægen har trods alt 
reddet hans liv. Desuden kan forsøget 
måske være ham til nytte – hvem ved! 
 
 
 
 
 
 

 
En typisk behandlingsdag 
 
• Morgen: piller, måling af 

blodsukker, langtidsinsulin 
 

• Morgenmad 
 

• (ingenting i løbet af dagen) 
 

• Aften: samme pillerutine 
 
 

Sundhedsprofil 

• Type 2 Diabetes 
• Hjertekarsygdom 
• Pacemaker 

installeret 
• Kræft 
• Orienteret om 

risikoen for 
nyresygdom 



 
Patientens tillid til sin 
læge samt ønske om at 
hjælpe lægen viser, at 
patienten påskønner god 
behandling. 
 
 

Interviews viste en mere personlig grund 

”Lægen reddede mit liv 
(ved at diagnosticere en 
forkert indopereret 
pacemaker) … Jeg vil 
gøre hvad som helst for 
ham.” 
-Hans  



79% af respondenterne 
svarede via en 
patientorganisation (55% 
Diabetesforeningen, 27% 
Nyreforeningen) 
 
De er ikke involveret i 
organisationernes politiske 
arbejde. 
 
Dette er ikke afhængigt af, 
hvor fremskreden deres 
sygdom er. 
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4 
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Total

n=289

Diagnose

n=119

Tegn på sygdom

n=145

GFR under 70

n=25

Vigtighed ved medlemskab i en patientforening 

(rank 1 (vigtigst) – rank 6) 

Rådgivning fra foreningen

Patientorganisationer værdsættes for rådgivning 
og information: Men at være stor er ikke 
nødvendigvis det samme som at være bedre 

”Diabetesforeningen er 
for stor til at tage vare 
om det enkelte” 
- Claus  



Hvad personlige relationer angår, er online 
communities det næstbedste efter personlig 
interaktion 

”Jeg elsker at følge 
mennesker som mig 
selv på Instagram for 
at få idéer til, hvordan 
man kan leve.” 
-Marie 

”Jeg var vild med 
diabeteslejren” 
-Claus 

”At lære andre at lave 
mad og at hjælpe 
andre er meget 
givende” 
-Lise 



”Jeg ser ikke (den ven) 
mere. Jeg har ikke lyst 
til at være en 
’diabetesven’ …. 
”Jeg vil rigtig gerne 
være med i en gruppe, 
hvor det handler om 
sund mad (ikke 
diabetes)” 
(2) 
 

Støttegrupper, der er oprettet i den bedste 
mening, kan have en stigmatiserende virkning 



Spørgeskeamundersøgelsen 

Form 

 

Online spørgeskema 

Danmark 

44 spørgsmål (nogle betingede) 

skønnet gennemførelsestid: 15 

minutter 

 

17. december 2015 - 28. februar 

2016 

 

Annonceret via sociale medier, 

mailingliste og foldere (Steno) 

 

  

 

*SCREENINGSPØRGSMÅL:  
1: Er ikke diagnosticeret med diabetes 
2: Har svaret ’nej’ til følgende:  
 - diagnosticeret med diabetisk nyresygdom 
 - oplyst om, at deres urin indeholder æggehvidestoffer 
 - oplyst om, at deres GFR er under 70 

 
Respondentkilde 

 
• Nyreforeningen (27%) 
• Diabetesforeningen (55%) 
• type1 (3%) 
• Steno Diabetes Center (2%) 
• Andet (Facebook, mail m.m.) 
(21%) 



Primære læge (‘Anden læge’ svares der)  
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Primære læge 

Anden læge

Diabeteslæge

Nyrelæge

Praktiserende læge

Anden læge 
for diabetes er det diabeteslæge for alt andet 
praktiserende læge 

i forhold til diabetes: min diabeteslæge. I forhold til alt 
andet: Praktiserende læge 

Hjertelæge 

Ingen, hverken diabetes eller praktiserende 

Når der er noget galt, kan det være meget svært at 
finde ud af hvilken læge, jeg skal tale med 

alle tre på hver sit område 

Diabeteslæge Ang.  Diabetes ellers egen læge 

Afhænger af hvad det drejer sig om; praktiserende er 
alt andet end diabetes 

Lungetransplantationsafsnittet, Rigshospitalet 

både egen læge og diabetelæge 

Alle 3 med hver deres speciale 

Nyre og diabeteslæge 

Diagnostisk center 

Diabetes- + Nyrelæge 

Har ikke været hverken hos diabets eller nyrelæge 


