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BAGGRUND 

I dag lever over 250.000 danskere med type 2-diabetes, og knap 15.000 

danskere bliver årligt diagnosticeret med type 2-diabetes. Mennesker med 

diabetes er alene med sygdommen størstedelen af tiden. Derfor er det 

vigtigt, at de har den nødvendige viden og redskaber til at varetage dia-

betesbehandlingen bedst muligt. Det kræver uddannelse i diabetesspecifik 

sygdomsmestring af høj kvalitet. Der er evidens for, at den rette uddan-

nelse forbedrer diabetesbehandlingen og livskvaliteten. Desuden reduce-

res behovet for farmakologisk behandling. Effekten afhænger af omfang, 

intensitet og opfølgning på indsatsen1. 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mennesker med type 2-

diabetes tilbydes diabetesspecifik sygdomsmestring. 

Indsatsen skal følges op efter seks måneder og et år2. 

 

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde mennesker med type 2-diabetes 

uddannelse i diabetesspecifik sygdomsmestring. De fleste kommuner har 

 

1  Sundhedsstyrelsen, 2015. National klinisk retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til pati-

enter med type 2 diabetes. 

2   Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes. Sundhedsstyrelsen (2017). 
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Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes skal tilbydes diabetes-
specifik støtte til sygdomsmestring (såkaldt patientuddannelse) af høj 
kvalitet. En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at mange ikke 
modtager den nødvendige undervisning i relation til deres diabetes, selvom 
der er evidens for, at det forbedrer behandlingen.  
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et uddannelsestilbud, hvor mennesker med diabetes og anden kronisk 

sygdom kan lære om sygdommen og egenomsorg.  

 

UDFORDRINGER 

En stor undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at mange ikke får til-

budt uddannelse. Undersøgelsen viser for eksempel, at næsten 3 ud af 4 

personer md type-2 diabetes ikke har modtaget et tilbud om undervisning 

i behandling af diabetes af kommunen. Samtidig svarer næsten en tredje-

del af alle personer med diabetes, at de ikke føler, at de har fået tilstræk-

kelig hjælp af kommunen til at håndtere behandling af deres diabetes3. I 

nogle tilfælde handler det om, at lægen ikke henviser til de rette tilbud, 

og at patienten ikke kender til relevante tilbud. I andre tilfælde handler 

det om, at tilbuddet ikke eksisterer. De eksisterende tilbud er vidt forskel-

lige på tværs af landet, og der mangler generelt viden om effekt og kvali-

tet af de kommunale uddannelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.  

 

Det er vigtigt, at underviserne har de rette kompetencer, og at diabetes-

undervisningen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for type 2-diabe-

tes, herunder at uddannelsen er diabetesspecifik frem for generisk. Dette 

er ikke altid tilfældet i dag.   

 

Hvad er diabetesspecifik patientuddannelse? 
 
Uddannelsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv med det formål at 
øge den enkeltes ressourcer og mestringsevne. Undervisningen skal yde støtte til 
den enkeltes forandringsproces med en patientcentret tilgang, hvor undervisere fun-
gerer som sparringspartner i forhold til ændring af den enkeltes vaner og rutiner.  
 
Uddannelsen skal understøtte kendskabet og færdigheder i forhold til betydningen 
af følgende: 

• Sygdommens karakter, herunder udvikling og komplikationer, og hvad den 
enkelte selv kan forebygge 

• Blodglukosemåling, herunder hjemmemåling, hvis relevant, samt fortolk-
ning og aktion på resultaterne 

 

3 Diabetesforeningens medlemsundersøgelse, ”Livet med Diabetes” 2021 

Uddannelse til alle med diabetes 

Alle med diabetes uanset type (1, 1½, 2), bopæl og social baggrund har 

ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse, der øger livskvaliteten og 

forebygger invaliderende følgesygdomme af diabetes. 

 

Uddannelse til mennesker med type 1-diabetes varetages af det specialise-

rede sundhedsvæsen, hvor tilbud til personer med type 2 varetages af 

kommunerne. Diabetesforeningens undersøgelse ”Livet med diabetes” vi-

ser, at det særligt er personer med type 2-diabetes, som savner tilbud om 

uddannelse. 
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• Hypoglykæmi (lavt blodsukker) 
• Medicin og dens virkninger og bivirkninger 
• Det psykosociale element, herunder hvordan man mest hensigtsmæssigt 

håndterer daglige fysiske og sociale aktiviteter 

• Rygningens skadelige virkninger og fordele ved rygestop 
• Fysisk aktivitet og træning 
• Diabetesdiæt, herunder betydningen af og behandling af overvægt 
• God mundhygiejne og sunde tænder, tandkød og mundslimhinde 

• God fodsundhed og egenomsorg med henblik på at forebygge fodsår 

 
Kilde: Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle patientforløb for mennesker med type 2-dia-
betes”, 2016.  

 

DIABETESFORENINGEN MENER 

Alle med type 2-diabetes skal tilbydes uddannelse af høj kvalitet 

▪ Systematisk henvisning fra diabetesbehandleren, som oftest er den 

praktiserende læge, skal sikre, at patienter med type 2-diabetes hen-

vises til uddannelse i sygdomsmestring i kommunen – både ved diag-

nosen og efter behov. 

 

▪ Kvalitetsstandarder med minimumskrav for tilbud til borgere med type-2 

diabetes skal sikre et ensartet udbud af tilbud af høj kvalitet. Kvalitets-

standarderne skal følges af et krav om at leve op til mål og indsatser 

samt at følge op med evaluering og dokumentation. De enkelte kommu-

ner forpligtes til at levere tilbuddene – enten alene eller på tværs af 

kommunegrænser.  

 

▪ Brobygning mellem kommunale tilbud og civilsamfundstilbud skal 

sikre, at flere med type 2-diabetes får støtte til at leve med diabetes 

gennem peer-to-peer netværk og aktiviteter – også efter ophør af 

kommunale undervisningstilbud.    

 

▪ Almen praksis skal være tovholder på at etablere en individuel tilrette-

lagt ”startpakke” til personer med nydiagnosticeret type-2 diabetes. 

Startpakken sikrer, at den enkelte borger får præcis den uddannelse i 

sygdomsmestring, kost og træning, som de har behov for.  
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Det gode eksempel: Bornholmermodellen 
 
Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og almen praksis har i 
en årrække samarbejdet om at tilbyde forebyggelsestilbud til borgere med 
KOL og type-2 diabetes.  
 
Det bornholmske tilbud består først og fremmest af en afklarende samtale, 
hvor borgerne efter henvisning fra almen praksis eller ambulatoriet kontak-
tes telefonisk af et tværgående sundhedsteam. Ved den afklarende sam-
tale afdækkes borgernes situation og behov, og det videre forløb med mål-
rettede tilbud tilrettelægges afhængig af borgernes ønsker og en sund-
hedsfaglig vurdering. Borgerne kan blandt andet blive tilknyttet undervis-
ningsforløb om sygdomsmestring, træning eller kost.  
 
Den bornholmske model for forebyggelsestilbud er et godt eksempel på 

patientuddannelse, der er skræddersyet den enkelte borgers behov. De 
målrettede tilbud kan bidrage til, at flere personer med diabetes opbygger 
kompetencer i forhold til deres sygdom og fastholder livsstilsændringer.  
 
Kilde: De Bornholmske forebyggelsestilbud (brk.dk) 

 

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8080-bilag/Bilag1939439.PDF

