1. juni 2018

Region Midtjylland
Sundhedsplanlægning
Att: Stine Bligaard Madsen

Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region
Midtjylland
Region Midtjylland sendte d. 26. april 2018 udkast til praksisplan for fodterapi i Region Midtjylland i høring. Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Indledningsvist vil vi rose de gode takter i regionens visioner om fodterapi, der bliver beskrevet i praksisplanen. Diabetesforeningen er dog bekymret for de kapacitetsproblemer på fodterapiområdet, der præsenteres
i udkastet, men ikke præsenteres nogen konkret løsning på.
Let og lige adgang
Fodterapi er en vigtig forudsætning for at forebygge fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, og derfor er det centralt, at der er let
og lige adgang til statsautoriseret fodterapi.
Over 80 % af fodterapeuternes patienter er diabetespatienter. 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. Vi kan spare meget lidelse for den enkelte
og mange ressourcer i samfundet, ved at flere mennesker med diabetes
får foretaget en årlig status.
Den geografiske ujævne fodterapeutdækning i regionen, med ventetider
op til 72 uger visse steder, er derfor bekymrende. Adgangen til sundhedsydelse, som fodterapi, bør ikke være bestemt af, hvilken kommune man
bor i, og det er langt fra ok, hvis diabetespatienter skal rejse hele og
halve dage for at komme til fodundersøgelser, som de har krav på. Diabetesforeningen opfordrer til, at den geografiske variation i kapacitet og
ventetider imødekommes i forbindelse med fremtidige kapacitetsvurderinger.
Langsigtede økonomiske konsekvenser
Som Region Midtjylland også gør opmærksom på i praksisplanen er fodterapi en omkostningseffektiv måde 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. årligt 2.
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Diabetesforeningen kan derfor kun opfordre Regionsrådet til at have de
langsigtede økonomiske konsekvenser for øje, når de skal træffe beslutninger om, hvorvidt kapaciteten skal udvides.
Som det fremgår af praksisplanen koster det 150.000 -200.000 kr. at hele
et enkelt fodsår, mens den gennemsnitlige merudgift forbundet med kapacitetsudvidelse på fodterapiområdet er 100.000 kr. Det er således ikke
en udgift, men en investering, at sikre diabetespatienter en god forebyggende fodbehandling.
Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøftelse
står vi naturligvis til rådighed.
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