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Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for udredning og 

behandling af patienter med diabetiske fodsår 

 

Sundhedsstyrelsen sendte d. 25. marts udkast til national klinisk retnings-

linje (NKR) for udredning og behandling af patienter med diabetiske 

fodsår i høring.  

 

Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar og for 

muligheden for at deltage i referencegruppen bag formulering af den nye 

retningslinje. Overordnet mener vi, at der er lavet et gennemarbejdet og 

stærkt fagligt arbejde, som understøtter klinikerne i det vigtige arbejde 

med udredning og behandling af fodsår hos personer med diabetes.  Dia-

betesforeningen har dog en række kommentarer til udkastet, som er be-

skrevet nedenfor.  

 

Ukomplicerede fodsår 

Diabetesforeningen undrer sig over, at retningslinjen udelukkende har fo-

kus på behandling af komplicerede fodsår i sekundærsektoren. 

 

På side 10 fremgår det ellers, om målgruppen for retningslinjen, at ”De 

fleste patienter med ukomplicerede diabetiske fodsår ses i almen praksis 

og af fodterapeuter, mens patienter med komplicerede diabetiske fodsår 

hovedsagelig ses af de multidisciplinære teams på hospitalerne”. Der er 

store økonomiske og menneskelige konsekvenser af komplicerede fodsår 

og amputationer, og derfor er det afgørende at sikre at også forløbene i 

praksissektoren tilrettelægges efter en evidensbaseret retningslinje. 

 

Vi vil derfor opfordre til, at der i retningslinjen sættes fokus på hele pati-

entforløbet, herunder behandling i primærsektoren, for at sikre at de 

ukomplicerede fodsår ikke udvikler sig til komplicerede fodsår.  

 

Vi er opmærksomme på, at Danske Fodterapeuter i deres høringssvar 

præsenterer nogle gode forslag til, hvordan dette kan beskrives i ret-

ningslinjen.  

 

Patientperspektivet:  

På side 10 fremgår det, at det er vigtigt, at patientens værdier og præfe-

rencer løbende inddrages i patientforløbet. I Diabetesforeningen mener vi, 
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at det bør fremgå, at patientens værdier og præferencer bør være ud-

gangspunktet for forløbet, da man ellers risikerer at tabe de sårbare 

borgere, som har mange samtidige udfordringer. 

 

Vi er glade for, at man har inddraget afsnittene om patientpræferencer 

under de forskellige anbefalinger, som kan hjælpe klinikeren med at 

sætte sig i patientens sted 

 

Af indledningen i afsnittet om målgruppe og brugere fremgår det desu-

den, at personer med diabetes og pårørende kan orientere sig i retnings-

linjen. I Diabetesforeningen vurderer vi ikke, at materialet er forståeligt 

for langt størstedelen af patienter med diabetiske fodsår, grundet det fag-

lige sprog. Det bør derfor overvejes, om Sundhedsstyrelsen kan henvise 

til materiale, som i lettere forståeligt sprog fremlægger anbefalingerne. 

 

Telemedicinsk kontrol 

Diabetesforeningen bakker som udgangspunkt op om telemedicinske kon-

troller, som i mange tilfælde kan være med til at skabe en mere fleksibel 

og let adgang til sundhedsvæsenet.  

 

Det er dog vigtigt, at introduktionen af telemedicinske løsninger ikke er 

drevet af et ønske om at spare ressourcer, men tager udgangspunkt i et 

ønske om at øge kvaliteten og fleksibiliteten for patienterne. Herudover er 

det afgørende, at det understreges, at der er tale om et tilbud til de pati-

enter, som føler sig trygge ved det og har de rette kompetencer. Ingen 

patienter skal føle sig pressede til at tage imod et digitalt tilbud, som de 

ikke føler sig trygge ved, fordi de ikke ”vil være til besvær”.  

 

Endelig er det vigtigt, at patienterne ved, hvor de kan henvende sig, hvis 

de har tekniske udfordringer.  

 

Træning 

Afsnit 8 omhandler træning som behandling af fodsår. Diabetesforeningen 

vil understrege vigtigheden af, at ansvaret for træningen ikke overlades til 

personen med diabetes, og at den rette supervision og støtte sikres.  

 

Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøftelse 

står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
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Chef for Politisk Sekretariat  


