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Information om deltagelse i DD2 – Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes 
 
Udfyldelse af skema 

 Når du har godkendt samtykkeerklæringen, skal du svare på 8 spørgsmål om dig selv, dine 
motionsvaner og diabetes i din familie. 

 Vi anbefaler, at skemaet udfyldes så korrekt og fyldestgørende som muligt. 

 Ved tvivl kan et spørgsmål springes over og gennemgås ved den næste tid hos din læge eller 
sygeplejerske. 

 Vi henviser til folderen ”Før du beslutter dig – om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige 
forsøg”. 

 
Indsendelse af skema 

 Når du er færdig med at udfylde skemaet, sender du dine svar ved at klikke på knappen ”Send til 
lægen”, som du finder til venstre i skærmbilledet. 

 Du kan efterfølgende logge ud. Husk din aftalte tid hos lægen til blodprøver. 
 
Formål med og kort beskrivelse af DD2 

 Formålet med DD2 er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes samt at følge 
sygdommens udvikling i Danmark. Det vil ske gennem det danske registersystem samt ved at 
opbygge en ny national database med tilhørende blod- og urinprøver; også kaldet en biobank. 

 Oprettelse af databasen og biobanken giver desuden en unik mulighed for at undersøge, om 
behandlingen i højere grad end hidtil kan tilpasses den enkelte patient med type 2 diabetes. 

 Resultater vil blive offentliggjort via artikler i nationale og internationale tidsskrifter, som vil kunne 
findes via www.dd2.nu. 

 
Om deltagelse 

 Det er frivilligt at deltage.  

 Du kan til enhver tid framelde dig DD2.  

 Det påvirker ikke din diabetesbehandling, hvis du framelder dig. 
 
Hvem kan være med? 

 Alle nydiagnosticerede (indenfor de sidste 2 år) diabetikere over 18 år med type 2 diabetes. 
 
Spørgsmål 

 Spørgsmål til deltagelse i DD2? Kontakt DD2 på ouh.dd2@rsyd.dk eller telefon 65 41 36 25. 

 Spørgsmål til skemaet gennemgås ved din næste tid hos din læge. 
 
Du kan læse mere om DD2 på www.dd2.nu 
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