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Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til 

Høringsudkastet for Region Syddanmarks praksisplan for fodterapi 2023.  

 

Indledningsvis vil vi rose regionen for at sætte flotte målsætninger for 

fodterapien, som vi håber, vil blive indfriet, så det kan komme borgerne i 

Region Syddanmark til gavn. Herudover vil vi rose regionen for at gå 

foran og inspirere med projektet om fleksibel kapacitetsstyring, og for ef-

terfølgende at permanentgøre dette projekt.    

 

Ventelister og tilgængelighed 

Diabetesforeningen bakker op om regionens hensigt om at sikre, at alle 

borgere, der er henvist til fodterapi med tilskud, har et fodterapeutisk til-

bud i nærområdet. Fodterapi er en vigtig forudsætning for at forebygge 

fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, og derfor er det 

centralt, at der sikres let og lige adgang til fodterapi.  

 

Derfor er vi glade for at se, at der siden 2015 er sket en stigning i antallet 

af fodterapeutkapaciteter i regionen. Det er dog bekymrende, at der på 

trods af dette, er sket en stigning i den gennemsnitlige ventetid til fodte-

rapi i regionen fra 7 uger i 2015 til 17 uger i 2022. Det fremgår af planen, 

at en af årsagerne er, at der pga. det stigende antal borgere med diabe-

tes, er en større efterspørgsel efter fodterapeutiske ydelser. Denne stig-

ning vil fortsætte de kommende år. Fremskrivninger viser, at der i 2030 

vil være 467.000 personer med diabetes på landsplan, næsten en fordob-

ling ift. de 280.000 der lever med diabetes i dag.  

 

Sammenholdt med, at 45 fodterapeuter ser ud til at skulle på pension i 

planperioden, må det forventes, at ventetiderne vil stige yderligere i de 

kommende år, hvis ikke der gøres en indsats for at øge antallet af fodte-

rapeutkapaciteter markant.  

 

Derfor bakker Diabetesforeningen op om Regionens forslag om at under-

søge muligheden for at etablere en fodterapeutuddannelse i regionen. Der 

er behov for at uddanne langt flere fodterapeuter for at følge med den 

stigende efterspørgsel.  
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Der er dog også behov for løsninger, der løser udfordringerne med de sti-

gende ventetider nu og her. Vi vil opfordre til, at Region Syddanmark kig-

ger mod Region Sjælland, hvor man fra januar 2023 har besluttet at ind-

føre fri nedsættelsesret i hele regionen, efter at have set effekterne af at 

have indført en fleksible kapacitetsmodel inspireret af Region Syddan-

mark. 

 

Herudover vil vi opfordre til, at det undersøges, hvad der ligger til grund 

for, at 31 % af regionens samlede kapacitet af fodterapeuter, ikke har 

indgået overenskomst med regionen.  

 

Ulighed 

Det fremhæves i praksisplanen, at der, på trods af det stigende antal ka-

paciteter, er blevet færre klinikker i regionen, og at det kan mindske mu-

ligheden for et nært tilbud.  

 

Begrænset adgang eller lang transport til fodterapi med ydrenummer kan 

bidrage til at øge uligheden i sundhed, hvis borgere med lav indkomst fra-

vælger eller udskyder behandling pga. store transportudgifter. Derfor bør 

regionen have blik for at sikre nære tilbud, og medtænke muligheder for 

tilgængelighed med offentlig transport.  

 

Sammenhæng 

Fodterapi bør være en integreret del af diabetesbehandling, da det bidrager 

til forebyggelse og opsporing af komplikationer, og det er afgørende, at 

behandling i fodterapi koordineres med den øvrige del af sundhedsvæse-

net, især almen praksis. Vi finder det derfor meget positivt, at Region Syd-

danmark vil afsøge muligheden for at forbedre den elektroniske kommuni-

kation mellem almen praksis og fodterapeuter, og ser frem til at følge dette. 

  

 

Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøf-

telse, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Eva Tingkær   John Arne Sørensen 

Chef for Public Affairs  Regionsudvalgsformand, Syddanmark 

Diabetesforeningen  Diabetesforeningen  

 

 

 

 

 


