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Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi i Region Sjælland 

 

Region Sjælland sendte d. 14. juli 2020 høringsudkastet af ”Praksisplan 

for Fodterapi 2021-2024 for Region Sjælland”. Diabetesforeningen takker 

for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Indledningsvist vil vi rose udkastet, som beskriver og forholder sig til ud-

fordringerne på en rigtig god måde.   

 

Diabetesforeningen har følgende bemærkninger:  

 

Ny kapacitetsmodel 

Diabetesforeningen bakker op om, at der gennemføres et forsøg med en 

ny model for kapacitetsstyring, som bygger på erfaringerne fra forsøget i 

Region Syddanmark. Vi opfordrer til, at man i forsøget og evalueringen 

inddrager brugerrepræsentanter. Brugerne har helt særlig viden om be-

handlingsforløbet fra et patientperspektiv, og denne viden er afgørende i 

forhold til at skabe den bedst mulige kvalitet i sundhedsvæsenet.  

 

Let og lige adgang med udgangspunkt i diabetesudvikling 

Som beskrevet i udkastet, så er fodterapi en vigtig forudsætning for at fo-

rebygge fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, og derfor 

er det centralt, at der er let og lige adgang til statsautoriseret fodterapi.  

Den geografisk ujævne fodterapeutdækning i regionen, med gennemsnit-

lige ventetider i op til 40 uger, er bekymrende. Adgangen til sundheds-

ydelse, som fodterapi, bør ikke være bestemt af, hvilken kommune man 

bor i. Diabetesforeningen opfordrer til, at den geografiske variation i ka-

pacitet og ventetider imødekommes i forbindelse med fremtidige kapaci-

tetsvurderinger.  

 

Diabetesforeningen har lavet en oversigt over diabetespatienter i de en-

kelte kommuner i Region Sjælland, samt den forventede udvikling frem 

mod 2030. Denne oversigt kan være med til at danne overblik over be-

lastningsgraden af diabetespatienter til brug for kapacitetsvurderinger.  

Oversigten er vedlagt dette høringssvar og kan findes på følgende link:  

https://diabetes.dk/media/15148827/diabetesrisiko-sj%C3%A6lland.pdf  

 

Ventetider 

Som beskrevet i udkastet, så er der udfordringer med at få alle fodtera-

peuter til at opdatere ventetidsinformationer på sundhed.dk. Vi vil opfor-

dre til, at der iværksættes tiltag, der sikrer at ventetider er indberettet og 

retvisende, da det har betydning for vurdering af kapacitetsdækningen.  
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Samarbejde på tværs 

Det er meget positivt, at der er igangsat samarbejde med Steno Diabetes-

center. Vi opfordrer til mere samarbejde mellem fodterapeuter og Steno-

center/ambulatorier og vidensdeling omkring disse tiltag, samt en fælles 

indsats for at få flere patienter med diabetes til en årlig fodstatus.  

 

Langsigtede økonomiske konsekvenser og ulighed i sundhed 

Diabetesforeningens medlemmer i Region Sjælland oplever udfordringer 

ift. adgang til fodterapeuter med ydernummer, hvilket medfører øget 

egenbetaling for nogle patienter, mens de økonomisk dårligt stillede væl-

ger behandlinger fra og dermed risikerer forværring af fodsår og amputa-

tioner. Dette øger ulighed i sundhed.  

 

Som Region Sjælland også gør opmærksom på i praksisplanen er fodte-

rapi en omkostningseffektiv måde at forebygge alvorlige fodsår og ampu-

tationer hos mennesker med diabetes. Det koster mellem 153.000 -

253.000 kr. at hele et fodsår og mellem 408.000-597.000 kr., hvis der ef-

terfølgende gennemføres en amputation, mens den gennemsnitlige mer-

udgift forbundet med kapacitetsudvidelse på fodterapiområdet i gennem-

snit er 100.000 kr. Det er således ikke en udgift, men en investering, at 

sikre diabetespatienter en god forebyggende fodbehandling, og samtidig 

bidrage til at mindske ulighed i sundhed.  

 

Diabetesforeningen kan derfor kun opfordre til at have de langsigtede 

økonomiske konsekvenser for øje, når de skal træffe beslutninger om ka-

pacitetsudvikling.   

 

Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøftelse 

står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
              

Ane Eggert Jackson 

Chef for Politisk Sekretariat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Petersen 

Regionsudvalgsformand, Region Sjælland 
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