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Sundhedsvæsenet bør give systematiske tilbud om vejledning til især kosten for personer med type 2-

diabetes. Det efterspørges bredt set af patienterne, de mulige resultater understøttes af dansk forskning og 

fagfolk er generelt enige om, at netop kosten er et vigtigt redskab til at få succes med 

diabetesbehandlingen, når man har type 2-diabetes. 

Alligevel er det i dag fortsat sådan, at danskere med type 2-diabetes enten skal have et heldigt postnummer 

– altså bo i en kommune, der bruger professionel diætvejledning i diabetestilbuddet – eller have en så  god 

privatøkonomi, at de selv kan betale for hjælpen. 

Det er urimeligt og er med til at forøge den ulighed i sundhed, som i forvejen er alt for stor blandt personer 

med type 2-diabetes. Regeringen har meldt ud, at netop ulighed i sundhed skal være den røde tråd i 

sundhedspolitikken. 

Derfor er det oplagt at styrke både forebyggelse og folkesundhed og samtidig give uligheden et knæk ved at 

bruge professionel diætvejledning aktivt i behandlingen af type 2-diabetes. 

Med udsigten til 430.000 danskere med type 2-diabetes i 2030 er spørgsmålet også om, hvor lang tid, vi har 

råd til at lade være. Faktisk er det i høj grad et spørgsmål om at bygge videre på de gældende anbefalinger 

fra Sundhedsstyrelsen. 

Her fremgår det netop, at den hurtige version med formidling af kostråd fra læge eller sygeplejerske ikke 

har den nødvendige effekt.  

Derimod er løsningen et længerevarende forløb i form af en individuel diætvejledning hos en klinisk diætist, 

som tager udgangspunkt i forståelsen for patientens situation og vilkår, den faglige rammeplan og de 

nødvendige ernæringsfaglige kompetencer, som den kliniske diætist besidder. 

Vores forslag er, at alle med type 2-diabetes skal have et individuelt tilrettelagt tilbud om at ændre 

madvaner:  

• Mennesker med type 2-diabetes skal sikres systematisk henvisning til individuel 

diætbehandling/vejledning ved en klinisk diætist både på diagnosetidspunktet og efter behov til 

glæde og gavn for den berørte borger. 

• Virtuelle tilbud bør afprøves for at afdække potentialer til visse grupper. Samtidig bør der være 

mulighed for udgående funktioner for sårbare, f.eks. diætistkonsultation i eget hjem.  

• Kvalitetskrav til de kommunale tilbud, så indsatserne indeholder de kompetencer der skal til, for at 

danskerne får hjælp til selvhjælp og egenomsorg.  

• Mulighed for, at almen praksis kan henvise til praktiserende kliniske diætister ved at omfatte 

diætister i praksissektoren. Hermed sikres, at også multisyge får mulighed for diætvejledning, som 

passer netop bedst til deres udfordringer. 

Hvis Christiansborg vil gøre alvor af at bekæmpe ulighed i sundhed, bør disse konkrete forslag være et sted 

at starte. Det vil ikke bare spare samfundet for mange penge – det vil også være give flere retten til et 

sundt liv. 


