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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet sendte d. 23. marts 2018 udkast til bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren i høring. Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Indledningsvist skal det pointeres, at vi i Diabetesforeningen er glade for,
at tilskudsordningen for fodterapi udvides, således at patienter med psoriasisgigt nu også får tilskud til fodterapi, som kan være med til at lette deres hverdag, samt forebygge sår og infektioner. Diabetesforeningen har
dog en række bekymringer, som vi kort vil gøre opmærksom på i dette
høringssvar.
Som vi læser udkastet til bekendtgørelsen fremgår der ingen slutdato for
tilskudsordningen for psoriasisgigtpatienter, på trods af at midlerne fra
satspuljen på sundhedsområdet kun dækker udgifterne til ordningen frem
til år 2021.
Vores bekymring går derfor på, at tilbuddet for mennesker med diabetes
forringes efter satspuljens midler udløber, og de tilskudsmidler som i dag
dækker fire specialer, i fremtiden skal dække behandling af patienter fra 5
specialer.
Diabetesforeningen finder det derfor centralt at gøre opmærksom på, at
hvis det eksisterende fodterapitilbud til mennesker med diabetes ikke skal
forringes, bør der tilføjes flere midler til den økonomiske ramme for fodterapi ved tilføjelsen af et ekstra speciale.
Et andet opmærksomhedspunkt er mennesker med diabetes adgang til
fodterapi, som allerede i dag er presset af lange ventetider, bl.a. på grund
af mangel på statsautoriserede fodterapeuter i visse regioner. Mennesker
med diabetes har ret til en årlig fodstatus ved en fodterapeut, men allerede i dag er det kun hver fjerde med diabetes, der går til fodterapeut, viser en KORA-rapport fra 20161. Det er vigtigt at sikre, at alle nuværende
tilskudspatienters tilgængelighed ikke forringes med tilføjelsen af et nyt
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tilskudsspeciale. Fodterapi er en vigtig forudsætning for at forebygge alvorlige fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, som er en
kæmpe livsforringelse for den enkelte og koster samfundet ca. 5 mia. kr.
årligt2.
Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøftelse
står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen

Henrik Nedergaard
Adm. direktør
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