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BEHOV FOR BEDRE SAMMENHÆNG 

I dag oplever personer med diabetes manglende sammenhæng på tværs 

af sundhedsvæsenets sektorer, hvilket bl.a. kom til udtryk i Diabetesfor-

eningens seneste medlemsundersøgelse med over 9.000 besvarelse.  

Mennesker med diabetes bør ikke bekymre sig om, hvorvidt det er region, 

kommune eller et sundhedsfællesskab, der er ansvarlige for et sundheds-

tilbud eller behandling.  

 

Det, der betyder noget, er, at de modtager den rette støtte og behandling 

af en høj kvalitet, der giver dem en god hverdag, så de undgår følgesyg-

domme. Et eksempel på, at sammenhængen mellem sektorer halter, er at 

over en femtedel af de praktiserende læger ikke henviser personer med 

kronisk sygdom til sundhedstilbud i kommunerne. Et andet eksempel er, 

at data i de digitale forløbsplaner for type 2-diabetes ikke kan deles mel-

lem sektorer. 

 

Diabetesforeningen mener 

For mennesker med diabetes er der ét sundhedsvæsen – det skal virke 

godt for alle. Man spilder borgernes tid og udnytter sundhedsvæsenets 

ressourcer dårligt, hvis ikke man sætter borgeren i centrum som et helt 

menneske. Derfor er det afgørende, at en ny sundhedsaftale skaber plads 
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til modeller for fælles ledelse og fælles finansiering, som kan være med til 

at skabe mere sammenhængende forløb for personer med diabetes.  

 

En forudsætning for, at de oplever sømløse overgange og ét samlet sund-

hedsvæsen mellem sektorer er, at datadeling på tværs fungerer. Et kon-

kret redskab er de digitale forløbsplaner, som på nuværende tidspunkt 

kun kan ses af den praktiserende læge, men med fordel kunne deles med 

øvrigt sundhedspersonale som fx ambulatorie, fodterapeut og øjenlæge 

samt sundhedspersonale i kommunerne (når den enkelte borger har givet 

samtykke hertil), så alle arbejder mod samme mål og med udgangspunkt i 

samme oplysninger. 

 

DET GODE EKSEMPEL: TværSam projektet 

TværSam-projektet er et samarbejde mellem Center for Diabetes i 

Københavns Kommune, Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg 
Hospital og fem forskellige lægepraksis i kommunen, der har til 

formål at skabe bedre sammenhæng i og samarbejde om 
behandlingen af personer med type 2-diabetes på tværs af 
sundhedsvæsenets tre sektorer. 

Dette gøres ved at etablere et forpligtende samarbejde om den 

fælles diabetespopulation med udgangspunkt i data om disse 
patienter. Aktørerne mødes og drøfter patienterne og deler viden og 

erfaringer, og der er etableret en tæt kontakt mellem både sygehus, 
almen praksis og kommune. 

Projektets indledende resultater tyder på, at færre personer med 

type 2-diabetes end tidligere får brug for henvisning til specialisterne 
på sygehuset. 

 

 

HØJERE OG MERE ENSARTET KVALITET I DET NÆRE 

SUNDHEDSVÆSEN 

Allerede i dag bliver langt de fleste med type 2-diabetes uden komplikati-

oner behandlet hos deres praktiserende læge, og antallet er stigende ef-

ter Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisations overens-

komst fra 2017, der understøtter udflytning af personer med type 2-dia-

betes fra sygehusenes ambulatorier til almen praksis. Kommunerne har 

ansvaret for forebyggelse og rehabilitering af type 2-diabetes, herunder 

patientuddannelsestilbud.  

 

Diabetesforeningens medlemsundersøgelse, ”Livet med Diabetes” viser, at 

personer med type-2 diabetes ofte ikke får den nødvendige støtte af kom-

munen til at omlægge kost- og motionsvaner. Undersøgelsen viser for ek-

sempel, at næsten 3 ud af 4 personer med type-2 diabetes ikke har mod-

taget et tilbud fra kommunen om hjælp til omlægning af spisevaner inden 

for de sidste fem år. Samtidig oplever mennesker med diabetes, at der er 

store forskelle i tilbuddene og i kvaliteten på disse, alt efter hvor i landet 

de bor.  
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Diabetesforeningen mener 

Diabetesforeningen bakker op om, at flere med type 2-diabetes skal be-

handles nært, men det er afgørende, at kvaliteten ikke forringes.  Derfor 

mener vi, at der bør fastsættes forpligtende nationale kvalitetstandarder 

for de kommunale sundhedstilbud, der skal sikre høj og ensartet kvalitet 

af tilbuddene i hele landet. I den forbindelse bliver monitorering afgø-

rende for, at man kan følge udviklingen af kvaliteten i sundhedsvæsenet. 

Der er stadig udfordring med retvisende data fra kommunerne, og der er 

stadig ingen validerede data fra almen praksis, men alle systemer kan 

indberette data. Derfor bør det komplette diabetesregister etableres. 

 

Diabetesforeningen mener, at personer med diabetes skal inddrages i ar-

bejdet med udviklingen af kvalitetsstandarderne, for at sundhedsvæse-

nets kriterier for kvalitet i langt højere grad end nu bygger på, om en gi-

vent tilbud eller behandling skaber nytte, værdi og livskvalitet hos den en-

kelte med diabetes.  

 

ADGANG TIL RETTE DIABETESUDSTYR 

Ved at give mennesker med diabetes adgang til relevant udstyr kan man i 

mange tilfælde reducere risikoen for følgesygdomme senere i livet. Det 

rette udstyr kan bidrage til forbedret behandling og højere livskvalitet for 

den enkelte. En bedre reguleret diabetes nedsætter risikoen for følgesyg-

domme, og det betyder færre udgifter til behandling og til overførselsind-

komster som førtidspension, fordi flere med diabetes kan være på ar-

bejdsmarkedet i længere tid. 

 

Der er i dag meget store geografiske forskelle på, hvilket udstyr den en-

kelte diabetiker kan få, fordi det i sidste ende afhænger af den økonomi-

ske prioritering i den enkelte region eller kommune. De store geografiske 

forskelle ved tildeling af diabetesteknologi øger uligheden i sundhed.  

 

Herudover har mennesker med diabetes i mange år været kastebolde 

mellem kommuner og regioner, når de ønsker udstyr, som kan hjælpe 

dem med deres sygdom i hverdagen. Det er især, når der opstår tvivl om, 

hvorvidt udstyr er et hjælpemiddel eller behandlingsredskab, at menne-

sker med diabetes kommer i klemme, fordi det er to forskellige kasser, 

der skal betale. 

 

Endelig oplever mennesker med diabetes, at kommunerne i visse tilfælde 

ikke vægter de lægefaglige vurderinger og individuelle skøn ved afgørel-

ser om hjælpemidler. Kommunerne overholder ikke altid servicelovens 

krav hvilket er et problem for den enkeltes retssikkerhed.  

 

Diabetesforeningen mener 

Diabetesforeningen mener, at moderne diabetesudstyr er en integreret 

del af behandlingen, og derfor bør alle med diabetes have adgang til det 

rette udstyr, der hjælper dem til et bedre liv med diabetes.  
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Alle skal have samme rettigheder og behandlingsmuligheder, og adgan-

gen til hjælpemidler skal ikke afhænge af, hvilken kommune man bor i. 

Bevilling af hjælpemidler skal struktureres efter borgerens forløb og deres 

behov og ikke efter de sektorer, som systemet er bygget op omkring. 

Diabetesforeningen foreslår en model for tildeling af ny teknologi, hvor 

der lyttes til de sundhedsfaglige vurderinger, hvor der tænkes langsigtet 

økonomiske konsekvenser, hvor inddragelse af livskvalitet, og hvor der 

ikke skelnes til, hvilken kasse der skal betale.  

 

Danske Regioner har foreslået, at regioner og kommuner sammen får til 

opgave at drive en fælles hjælpemiddelservice i hver region, hvor de deler 

regningen. Sådan en model bakker Diabetesforeningen som udgangs-

punkt op om, da vi ser stort potentiale i at samle fagligheden og kompe-

tencerne på færre steder og droppe distinktionen mellem hjælpemidler og 

behandlingsredskaber. 

 

 

ULIGHED I SUNDHED 

Vi ved, at type 2-diabetes rammer socialt skævt. 12,8 % af danskere med 

kun grundskole har type 2-diabetes, men det kun er 2,5% af danskere 

med lang uddannelse. Justeret for køn og alder har grundskole-uddan-

nede næsten tre gange så høj risiko for at udvikle type 2-diabetes sam-

menlignet med langt uddannede. 

 

Samtidig får personer med lang uddannelse (+ 16 års skolegang) sam-

menlignet med personer med kort uddannelse (kun folkeskole) stillet di-

agnosen 5 år tidligere, de har 26 % lavere risiko for tidlig død og 30 % 

færre med svære følgesygdomme ved diagnosetidspunkt. De bruger des-

uden langt flere specialiserede sundhedsydelser og genoptræning. 

 

Herudover ses multisygdom (forekomsten af to eller flere kroniske syg-

domme) både tidligere i livsforløbet og oftere hos personer med lavere 

social position. Sårbare borgere kan have svært ved at navigere i et frag-

ment sundhedsvæsen og risikere at blive tabt i overgangene mellem sek-

torer, hvilket forstærkes hos personer med flere sygdomme.  

 

Diabetesforeningen mener 

Hvis uligheden i sundhed skal reduceres, er der behov for at sætte ind 

både ift. forebyggelse af sygdom, men også sikre, at sundhedsvæsenet 

kan rumme de mennesker med diabetes, der ikke nødvendigvis kan følge 

et traditionelt behandlingsforløb. Derfor er der brug for at afprøve nye 

metoder, hvor skal tænkes utraditionelt og tages hånd om den enkeltes 

behov.  

 

I den nationale diabeteshandlingsplan er der netop afsat penge til at af-

prøve projekter, der skal bidrage til en styrket indsats for de særligt sår-

bare type 2-diabetespatienter. Dette gælder f.eks. Vidensbroprojektet, der 

skal hjælpe med, at vi deler viden mellem sektorer om ulighed, og hvilke 

indsatser der virker. Det gælder også informationsindsatsen ”Godt 
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Spottet” om tidlig opsporing af type 2-diabetes rettet mod ledere og med-

arbejdere, der er i kontakt med borgere med høj risiko for type 2-diabe-

tes. Herudover har en række kommuner, regioner og almen praksis mod-

taget puljemidler til projekter, der har til formål at inkludere og fastholde 

særligt sårbare personer med type 2-diabetes i behandlings – og rehabili-

teringsforløb.  

 

Diabetesforeningen mener, at de gode erfaringer fra projekterne i hand-

lingsplanen bør opsamles og udbredes systematisk nationalt, så de kan 

være med til at mindske den sociale ulighed i type 2-diabetes. 

 

FOREBYGGELSE 

Det danske sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Der bliver 

flere ældre, og flere vil leve med en eller flere kroniske sygdomme. Diabe-

tes er den kroniske sygdom, der er i størst stigning. Det estimeres, at der 

i 2030 vil være 430.000 danskere med en type 2-diabetesdiagnose mod 

de cirka 235.000 i dag. 

 

Forebyggelse er afgørende, hvis vi skal knække kurven og forhindre den 

store vækst i borgere med type 2-diabetes. Type 2-diabetes er arvelig, 

men udløses i mange tilfælde af fysisk inaktivitet og usunde madvaner. 

Derfor er det vigtigt tidligt i livet at skabe sunde vaner for hele familien. 

De rette rammer for sunde vaner skal være på plads.    

 

Diabetesforeningen mener 

Diabetesforeningen mener, at regeringen burde være langt mere ambiti-

øse, når det kommer til forebyggelse. Hvis vi skal knække diabeteskurven, 

er der behov for et øget nationalt fokus på den borgerrettede forebyg-

gelse, og at vi løfter i flok i forpligtende partnerskaber. Det bliver afgø-

rende for, at vi kan få knækket kurven af mennesker, der lever med type 

2 diabetes i fremtiden - til gavn for den enkelte og samfundet. 

 

Der bør sættes forpligtende mål for forebyggelsesindsatsen i kommu-

nerne, men samtidig skal der mod til at sætte ind strukturelt, f.eks. med 

afgifter på usunde fødevarer, og mere motion i skoletiden. Ifølge Folke-

skoleloven skal alle elever bevæge sig gennemsnitligt 45 minutter i løbet 

af hver skoledag. En undersøgelse fra 2019 viser dog, at kun 58 % af 

skolerne levede op til dette. Diabetesforeningen opfordrer til, at det bliver 

en national og kommunal prioritet at sikre daglig bevægelse for alle børn.   

 

Herudover efterspørger Diabetesforeningen støtte til personer, der er på 

vej til at udvikle diabetes, så sygdommen kan forebygges eller udskydes 

længst muligt. Hvis en læge konstaterer, at en borger har prædiabetes, er 

der i dag ingen hjælp og støtte fra sundhedsvæsen. Diabetesforeningen 

mener derfor, at der bør være tilbud om støtte til kostomlægning og moti-

onstilbud, allerede når man får konstateret prædiabetes.  

 

Endelig mener Diabetesforeningen, at der bør igangsættes initiativer for 

at sikre tidlig opsporing af de ca. 76.000 personer, der har type 2-
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diabetes uden at vide det, så den patientrettede forebyggelse kan igang-

sættes hurtigst muligt. 

 

 

DET GODE EKSEMPEL: Svendborgprojektet 

Svendborgprojektet et interventionsprojekt, der har til formål at 

undersøge betydningen af ekstra idræt i skolen for nuværende og 

fremtidig sundhed hos børn og unge. Alle elever i 0.-6. klasse i 
Svendborgs folkeskoler har seks lektioners idræt om ugen og for 

børn i dagtilbud sættes der særlig fokus på krop og bevægelse i 
dagtilbuddene. 

Projektet har siden 2008 dokumenteret en lang række 
sundhedsmæssige effekter af ekstra idræt i skolen. Seks lektioners 

idræt i skolen hver uge har en klar sundhedseffekt. Andelen af 
overvægtige børn falder, og risikoen for hjertekarsygdomme 
formindskes betydeligt.  

Herudover har studiet vist, at børn, der kun får de lovpligtige 2 

timers idræt om ugen, har 80 procents større risiko for at udvikle 
insulinresistens end børn, som får 6 timers idræt i skolen hver uge. 

Kilde: www.svendborgprojektet.dk 

 

http://www.svendborgprojektet.dk/

