15.september 2014

Til Region Sjæland

Region Sjælland har ved mail af den 11. august 2014 sendt udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Sjælland og kommunerne i høring, og
Diabetesforeningen sender hermed sit høringssvar.
Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen indeholder gode visioner, hvor
der er fokus på bedre sammenhæng og kvalitet i sundhedstilbud, patientinddragelse, samt fokus på tidlig opsporing.
Diabetesforeningen har dog følgende bemærkninger:
1. Diabetes og økonomi
Sundhedsaftalen er ikke konkret nok hvad angår diabetes, herunder hvordan regionen vil kvalitetssikre diabetesbehandlingen – hvordan og hvor ofte sker kvalitetskontrollen nu og i fremtiden?
Region Sjælland har en høj procentdel af borgere med diagnosticeret diabetes, nemlig 6,1 % sammenlignet med et landsgennemsnit på 5,7 %. De
kommunale forskelle i antal af borgere, der er diagnosticeret med diabetes
er meget markante i Region Sjælland fra 4,6 % til 8,3 %. Dertil kommer,
at der forventes en markant stigning i borgere med diagnosticeret diabetes
i Region Sjælland fra ca. 50.000 i dag til knap 93.000 om blot 10 år 1.
Vi er derfor bekymrede for, at den uændrede økonomi i sundhedsaftalen
ikke kan løfte opgaverne på diabetesområdet. Det kræver investeringer,
hvis man vil spare på den lange bane. I 2008 kostede alene diabetesbehandlingen i Region Sjælland 4,9 milliarder kroner – heri er ikke indberegnet fx tab af arbejdskraft mm. Med udsigten til den markante stigning i antal af borgere, der får diagnosticeret diabetes i Region Sjælland, vil sundhedsudgifterne stige yderligere, hvis der ikke sættes ind nu med forebyggelse og tidlig opsporing. Vi er tilfredse med, at forebyggelsen skal styrkes,
men er dog bekymrede for, om det kan ske uden, at der tilføres flere ressourcer.
2. Ensartede tilbud i behandling og sekundær forebyggelse
Diabetesforeningen vil gerne fremhæve, at der bør være ensartede tilbud i
behandling og sekundær forebyggelse til de borgere, der har eller får konstateret diabetes. Vi oplever fra vores medlemmer i Region Sjælland, at
der er stor forskel på, hvordan den enkelte bliver behandlet både i ambulatorier og hos den praktiserende læge, og vores medlemmer oplever øgede
og uacceptable ventetider. Vi mener, i lighed med regeringens seneste
sundhedsudspil, at diabetespatienter skal modtage en forløbsplan, der giver klar besked om, hvilket forløb patienten kan forvente at få, uanset
hvilken kommune patienten bor i.

http://www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetesrisiko-i-dinkommune/region-sjaelland.aspx
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Det bør ligeledes fremgå af sundhedsaftalen:
 at patienter, der bor i områder, som mangler praktiserende læger, ikke kommer i klemme ift. deres forløb
 at der skal være adgang til fodterapeuter med ydernumre i alle
kommuner
 at it-systemer virker optimalt og kan tale sammen kommunerne
imellem
 at ventetiderne sættes ned
 at alle får mulighed for den samme patientuddannelse af høj kvalitet, uanset hvilken kommune de bor i. Her ser vi gerne, at man
inddrager patientforeninger som samarbejdspartnere.
3. Fokus på det psykosociale
Diabetesforeningen ønsker, at det psykosociale i højere grad bliver adresseret i sundhedsaftalen. Mennesker med diabetes har dobbelt så stor risiko
for at udvikle angst eller depression som mennesker uden kronisk sygdom2. Det fysiske og det psykiske helbred hænger tæt sammen, når man
har diabetes. Mange med diabetes kan f.eks. mærke, at det har direkte
betydning for deres blodsukker, hvordan de har det følelsesmæssigt. Målrettet psykosocial støtte kan derfor medvirke til at fremme adfærdsændringer i forhold til bedre egenomsorg og diabetesregulation, og dermed
reducere sundhedsudgifterne, da bedre egenomsorg reducerer risikoen for
følgesygdomme. Det skal sikres, at de patienter, der har behov for det,
kan få psykosocial støtte. Det skal ligeledes sikres, at der i patientuddannelser og på ambulatorier er fokus på det psykosociale.
4. Værktøjskassen
Værktøjskassen er en vigtig del af aftalen, men denne er ikke blevet udleveret. Vi er opmærksomme på, at det er et administrativt værktøj og at
det endnu ikke er færdigudarbejdet. Vi forventer dog, at vi får værktøjskassen til høring, når den er færdigudarbejdet.
På forhånd tak.
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