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Nationalt udbud af diabetesudstyr 
 

Diabetesforeningen sendte i slutningen af marts en henvendelse til Region 

Midtjylland, hvor vi gjorde opmærksom på en række udfordringer og op-

mærksomhedspunkter angående prækvalifikation af det nationale udbud 

af behandlingsredskaber til mennesker med diabetes, herunder mang-

lende brugerinddragelse i forbindelse med udbuddet1. 

  

Vi har efterfølgende erfaret, at udbuddet er blevet annulleret grundet co-

rona-krisen. I Diabetesforeningen har vi selvfølgelig stor forståelse for 

denne beslutning. Samtidig ser vi det som en anledning til at give menne-

sker med diabetes en stemme i en proces, som har stor indflydelse på de-

res fremtidige behandlingsmuligheder.  

 

Vi vil derfor høre, hvilke tanker de udbudsansvarlige har gjort sig angå-

ende brugerinddragelse i forbindelse med udbudsprocessen, og om man 

påtænker at benytte lejligheden til at tænke anderledes, når processen 

med prækvalificering af udbuddet genstartes? 

 

Brugerinvolvering  

Fra en artikel i Dagens Medicin kan vi forstå, at nogle af de involverede 

parter mener, ” at det vil være vanskeligt at have patientinvolvering i den 

type proces”2. Og det er korrekt, at organisatorisk brugerinddragelse kan 

være ”vanskeligt”, men det kan også skabe meget værdi – både for sund-

hedsvæsenet og de borgere, som sundhedsvæsenet er til for. Som Vi-

denscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) skriver i deres guide til bruger-

inddragelse i praksis: Der er i princippet ingen grænser for, hvilke opga-

ver brugerne kan indgå i 3. 

 

Vi opfordrer til, at man kigger til Norge, hvor det norske diabetesforbund 

har indgået i en arbejdsgruppe, som stod for den faglige vurdering af pro-

dukterne i udbudsprocesserne4.  

 
1 https://diabetes.dk/media/17406847/udbud-af-diabetesudstyr-27.03.2020.pdf 
2 https://dagensmedicin.dk/diabetesudstyr-kan-blive-et-tema-i-behandlingsraadet/ 
3 https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-

%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser/organisato-

risk_brugerinddragelse_web.pdf 
4 https://www.diabetes.no/nyheter/nyheter-2019/anbudet-pa-utstyr-gir-storre-

valgfrihet-for-brukerne/ 
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Herudover vil vi gentage en række opmærksomhedspunkter, som er rele-

vante for det fremtidige udbud, og som vi håber at de udbudsansvarlige 

vil tage til efterretning: 

 

Individuelle behandlingsmuligheder 

Diabetesforeningen vil fortsat pointere vigtigheden af, at der sikres et 

bredt sortiment af behandlingsredskaber af høj kvalitet, for at personer 

med diabetes får adgang til det behandlingsredskab, der optimerer deres 

diabetesbehandling. Mennesker med diabetes er forskellige, og derfor skal 

der være mulighed for, at den enkelte i samarbejde med sin læge, kan 

finde frem til det rette udstyr, som de er trygge ved. 

 

Det vil være i tråd med sundhedsvæsenets øvrige strømninger, med f.eks. 

store satsninger som Det Nationale Genomcenter, som vil forske og for-

bedre fremtidens behandlingsmuligheder. Vi opfordrer derfor til, at regio-

nerne også fremadrettet vil give personer med diabetes mulighed for en 

skræddersyet, individualiseret og forbedret diabetesbehandling 

 

Livskvalitet og økonomi 

Endelig opfordrer vi i Diabetesforeningen til, at man medregner de sam-

lede langsigtede økonomiske besparelser relateret til eksempelvis udsky-

delse af følgesygdomme, samt de store menneskelige gevinster ved øget 

livskvalitet, når man fastlægger kriterier for udbuddet.  

 

 

Vi ser frem til at høre fra jer, og står naturligvis til disposition, hvis der 

skulle være spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Peer Steensbro    Jørgen Andersen 

Adm. direktør   Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


