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Kære Jørgen Schøler Kristensen
Diabetesforeningen er blevet bekendt med, at Medicinrådet vil lave en behandlingsvejledning for type 2-diabetes.
Vi er dog en anelse undrende i forhold til denne beslutning. I dag er der
allerede en del behandlingsvejledninger fra forskellige aktører på området, at én mere blot vil skabe mere forvirring. Det vækker bekymring i en
tid, hvor vi står overfor en af nutidens største opgaveudflytninger.
Den landsdækkende overenskomst for almen praksis 2018 indebærer en
opgaveflytning, hvor almen praksis overtager behandlingsansvaret for en
større del af patienter med type 2-diabetes. En række patienter med type
2-diabetes, som i dag behandles på hospitalernes diabetesambulatorier,
skal fremover behandles hos egen læge. Såvel almen praksis, som ikke
mindst patienterne har brug for konsensus og klarhed på dette område,
og ikke flere ’kokke’ - af hensyn til en ensartet behandling af sygdommen
af høj kvalitet på tværs af landet.
Der findes i dag behandlingsvejledninger fra de praktiserende læger,
DSAM, sammen med endokrinologernes selskab, DES, foruden Indsatser
for Rational Farmakoterapi, IRF. Hertil kommer internationale vejledninger.
Vi ved, at faglig konsensus på området er afgørende for at sikre de bedst
mulige behandlingsresultater for diabetes. Type 2 diabetes er en kompliceret sygdom, som kræver individuel behandling. Hvis en diabetespatient
ikke er behandlet optimalt på den korte bane, kan det føre til komplicerede følgesygdomme, som fx blodpropper, hjertesygdom, nyresygdom og
amputationer.
Som patientforening frygter vi, at kortsigtede besparelser på både medicin, behandlings- og hjælperedskaber kan blot føre til øgede udgifter for
samfundet på den lange bane. Samfundsomkostninger, der drives af udgifter til øvrig medicin, operationer og tabt produktivitet på grund af sygdommen og dens følgevirkninger.

Diabetesforeningen, som repræsenterer 90.000 medlemmer, er interesserede i at høre, hvilke overvejelser som ligger til grund for Medicinrådets
beslutning om at prioritere udarbejdelse af vejledning på type 2-diabetes et område som jo ikke mangler vejledninger, men snarere en koordineret
faglig tilgang, hvor der bibringes faglig konsensus på tværs af relevante
faglige aktører.
Vi ved, at DES og DSAM er gået i dialog om, hvordan de potentielt bedst
kan løse opgaven med at lave behandlingsvejledninger i fremtiden. Selskaberne vil gerne lave en behandlingsvejledning, som både rummer den
fulde kompleksitet, men som også er enklere at støtte sig op ad for behandlerne. Men med den nye melding fra Medicinrådet vil de drøfte næste
gang de mødes, hvordan de vil forholde sig til udmeldingen.
Såfremt Medicinrådet fastholder beslutning om at udarbejde en vejledning
på type 2-diabetes, vil Diabetesforeningen kraftigt anbefale, at de, der
ved allermest om type 2 diabetes, herunder endokrinologer, sidder med i
Medicinrådes Fagudvalg, såvel som relevant type 2-diabetes patientrepræsentation vil være gavnlig.
Vi ser frem til at høre nærmere fra Medicinrådet.
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