
Guide til debat 
I valgkampen kan det være gavnligt at bruge medierne til at sætte specifikke emner på dagsordenen. 
Der er grundlæggende to forskellige værktøjer at bruge til det: Pressemeddelelser og debatindlæg. 
I det følgende bliver de to forskellige værktøjer behandlet hver for sig, da de adskiller sig væsentligt  
fra hinanden i både form og indhold. 

Debatindlæg:
 Kaldes også et læserbrev, et indlæg, en kronik eller andet.
 Et godt debatindlæg udtrykker en klar, personlig holdning (her kan du bruge vores to politiske mærkesager til valget), 

 som der argumenteres for, og er stilet til en klar modtager. 
 Et debatindlæg er en tekst, som afsenderen giver til avisen med henblik på, at avisen skal offentliggøre det. Afsenderen har ikke krav på at få sit indlæg bragt. 
 Avisen må gerne ændre i overskriften eller forkorte teksten, men må ikke ændre grundlæggende på indholdet. Dermed er debatindlægget den eneste måde, en  

 afsender kan få sit budskab bragt (stort set) uændret på i en avis. 
 Et godt debatindlæg er kort og præcist og indeholder påstande (her kan du bruge de regionale one-pagere med fakta og tal på diabetes), som modtageren kan  

 forholde sig til og svare på for eksempel i et nyt debatindlæg.
 Et godt debatindlæg begynder med det budskab, man gerne vil aflevere, og indeholder en klar argumentation for den holdning, man giver udtryk for.
 Et debatindlæg sendes altid kun til én avis ad gangen. Send indlægget og kontakt avisen for at få at få at vide, om debatindlægget bliver bragt og hvornår. 

 Først hvis avisen siger nej til at bringe det, er det i orden at gå til en anden avis med samme debatindlæg. 

Et eksempel på et debatindlæg er fra Skive Folkeblad, hvor vores lokalforeningsformand Else Stokholm problematiserer, at  
Skive Kommune ikke bevilger tilstrækkelig flash glukosemåling til personer med diabetes i kommunen. 

 Se debatindlægget her: https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/diabetikere-i-knibe/
 
Debatindlægget har mange fakta med om både brugen af glukosesensorer i Skive og nabokommuner, og om hvorfor personer med diabetes har gavn af glukose-
sensorer. Det kan nogle gange være nødvendigt at forklare og forsimple ting i et debatindlæg, så holdningen kommer klart frem, og der argumenteres for den. 
I et debatindlæg er det altid den klare holdning, der er det vigtigste, og mange gange kan forklaringer og baggrund undværes eller skæres ned til et minimum for 
at sikre, at holdningen står klar og tydelig frem, gerne underbygget af et eller flere eksempler:

Holdning/budskab Her kan du bruge de to politiske mærkesager til valget. Diabetikere i Skive Kommune er desværre vanskeligt stillet, når det gælder om at få 
Skive Kommune til at bevilge nyeste udstyr, som er af afgørende betydning for mange insulinbehandlede diabetikeres livskvalitet. Det viser en undersøgelse, som 
Diabetesforeningen offentliggjorde forleden.

Fakta/baggrund Der er tale om kommunernes vilje til at bevilge sensor-udstyr til overvågning af blodsukker. Med udstyret kan man skanne en sensor, der sidder 
på armen med en telefon eller med en skanner. Denne skanner skal skiftes hver 14. dag. Alternativet er at måle blodsukker med fingerprik. Sensorer giver mulighed 
for langt tættere overvågning af blodsukker, fordi overvågning er mulig, hvor det ikke er muligt at fingerprikke. Det betyder for diabetikere en langt bedre livskvalitet 
og ikke mindst en forebyggelse af invaliderende skader af diabetes.

Fakta/baggrund Her kan du bruge de regionale one-pagere med tal på diabetes. Undersøgelsen viser, at Skive Kommune har bevilget til 17 procent af ansøgerne. 
Landsgennemsnittet er 39 procent. Her er bevillingsprocenterne fra en række kommuner: Struer: 54, Horsens: 57, Randers: 30, Thisted: 60, Ballerup: 91, Gribskov: 90, 
Hørsholm: 86, Gladsaxe: 71, Bornholm: 70, København: 35, Faaborg-Midtfyn: 75, Viborg: 15, Holstebro: 24 og Morsø: 0. 

Holdning/budskab Undersøgelser dokumenterer en foruroligende forskelsbehandling af diabetikere, når det gælder kommunernes bevilling af det ofte 
afgørende udstyr. Vi siger også, at postnummeret er afgørende for bevilling af sensor-udstyr.

Fakta/baggrund  Det er en udfordring, at udstyret kan bevilges af både sygehuse og kommuner. Sygehuse giver udstyret til børn og unge til og med 18 år, og de 
får lov til at beholde udstyret, når de fylder 19 år. Det gives også til voksne diabetikere med dårligt reguleret diabetes eller anden behandlingsmæssig udfordring som 
følge af diabetes.

Fakta/baggrund Kommunerne kan bevilge sensor til voksne, velregulerede diabetikere, hvis kommunerne vurderer, at udstyret giver en væsentlig yderligere 
afhjælpning af følgerne af sygdommen. Følger kan være diabetisk øjensygdom, hjerte-kar-sygdomme med mere. For diabetikere er det underordnet, hvem der 
bevilger. Det tostrengede bevillingssystem er uheldig, men det er det, vi har indtil videre.



Holdning/budskab Jeg oplever, at politikere i Skive Kommune har det indtryk, at Skive Kommune ikke lovligt kan bevilge udstyret til flere diabetikere i Skive 
Kommune. Det er jo ikke korrekt! Det dokumenterer Diabetesforeningens undersøgelse. Kommunerne opererer på nøjagtige samme retsgrundlag. Og andre 
kommuner bevilger altså udstyret til langt flere, end Skive Kommune gør. De kommuner overholder samme lov, som Skive Kommune skal.

Holdning/budskab Det er ikke loven i sig selv, som afgør, om Skive Kommune kan bevilge det afgørende udstyr til flere. Det afgør embedsmænd i Skive 
Kommune. Centralt i Serviceloven er, at kommunerne skal foretage en konkret og individuel vurdering af en borgers ansøgning om et hjælpemiddel. Det er altså 
embedsmænds vurdering af, om et hjælpemiddel giver en væsentlig afhjælpning af følgerne af en sygdom eller et handicap, som gør udslaget.

Holdning/budskab At foretage en sådan vurdering kræver indlevelse i og forståelse af livet med diabetes. På grundlag af tallene i Diabetesforeningens 
undersøgelse må jeg konkludere, at indlevelsen og forståelsen for livet med diabetes er noget større i andre kommuner end eksempelvis Skive, Morsø og Viborg. 
Det har efter min mening alvorlige konsekvenser for diabetikere.

Holdning/budskab Jeg vil derfor stærkt appellere til, at embedsmænd og politikere i Skive Kommune ser på, om kommunen kan ændre kommunens linje på 
dette – for diabetikere i Skive Kommunes – væsentlige område.

Eksempel En diabetiker, som Skive Kommune gav afslag, dokumenterede over for Skive Kommune, at en anden kommune havde bevilget udstyret på et 
grundlag, som svarede til Skive-diabetikerens. Skive Kommunes svar herpå var, at dén information ikke var »relevant« for Skive Kommune. »Andre kommuners 
fortolkning og anvendelse af lovgivningen er ikke bindende for Skive Kommune«, meddelte kommunen i afslaget til Skive-diabetikeren.

Holdning/budskab Der er ikke tvivl om, at andre kommuners praksis, når det gælder hjælpemidler til diabetikere, juridisk set ikke er bindende for Skive 
Kommune. Men i min optik bør det være menneskeligt og etisk bindende, at en kommune vælger at følge den vej med de muligheder for at komme borgere i 
møde, som andre kommuner vælger.

Pressemeddelelse:
 er en kort artikel, der sendes til et medie, for at få mediet til at interessere sig for et konkret emne
 er kort og præcis og er ofte bygget op som en artikel i en avis med overskrift, indledning, fakta og citater (en udtalelse fra en konkret person typisk en   

repræsentant fra pressemeddelelsens afsender). Her kan du både bruge vores to politiske mærkesager og de regionale one-pagere
 skal betragtes som en oplysning til en redaktion om et emne, et problem eller en begivenhed, som afsenderen ønsker at gøre opmærksom på. 

Man kan derfor ikke regne med eller kræve, at pressemeddelelsen bringes uredigeret
 er konkret og faktabaseret
 sendes som regel bredt ud til flere medier på samme tid
 har kontaktoplysninger på afsenderen og henvisninger til flere informationer, hvis mediet ønsker at tage emnet fra pressemeddelelsen op.

Et eksempel på en pressemeddelelse er fra Verdens Diabetesdag, hvor Diabetesforeningen ønsker at gøre opmærksom på værdien af en tidlig 
opsporing af type 2-diabetes, hvor man kan få mere information, og hvad symptomerne er. 
Her ses pressemeddelelsen om Verdens Diabetesdag 2020 sendt til medier i Guldborgsund Kommune:

Over 1.000 i Guldborgsund Kommune  
har type 2-diabetes uden at vide det 
  
Du kan gøre meget for at forebygge type 2-diabetes, hvis du kender din risiko. Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til 
at tage en risikotest op til Verdens Diabetesdag lørdag den 14. november

I Guldborgsund Kommune går 1.110 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 5.250 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget 
høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.  
Type-2 diabetes udvikler sig som regel så langsomt, at alt for få opdager sygdommen i tide. Det er alvorligt, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo: 
– Flere end hver tredje, der får konstateret type 2-diabetes, har allerede en eller flere følgesygdomme. Det viser, de har haft sygdommen i årevis uden at vide det. 
Derfor er det vigtigt, man får styr på sin risiko så tidligt som muligt, så man kan gøre noget og forebygge, siger Tanja Thybo.
Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som kan medføre alvorlige følgesygdomme som hjerte-kar-sygdom, nyresvigt, nedsat syn og føleforstyrrelser i ben, fødder 
og tæer, som kan ende med amputation. Mindst en kvart million danskere har allerede type 2-diabetes. 

Coronanedlukning kan øge diabetesrisiko
Hvert år til Verdens Diabetesdag den 14. november sætter Diabetesforeningen fokus på tidlig opsporing af type 2-diabetes. I år er det endnu mere vigtigt, at så 
mange som muligt tager risikotesten, fordi nedlukningen på grund af coronavirus har gjort, at mange har været mindre fysiske aktive i en længere periode:
– Vi frygter, at vi i den kommende tid vil se en stigning i diabetestallene på grund af coronanedlukningen. Det skyldes, at nedlukningen har gjort mange mere 



inaktive og givet lidt ekstra kilo på sidebenene. Det kan få type 2-diabetes til at rykke nærmere, hvis man i forvejen har været i høj risiko, siger Tanja Thybo.
Hun henviser til, at 360.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes og derfor er tæt på at udvikle sygdommen. Selv om arvelighed spiller en meget 
markant rolle er overvægt og inaktivitet ofte en udløsende faktor.

Vægttab, kløe, tørst og tissetrang kan være tegn på diabetes
Ved kampagnerne de seneste år ved Verdens Diabetesdag den 14. november har titusindvis taget risikotesten på diabetes.dk eller ved et af de mange 
arrangementer på apoteker, sundheds- og forebyggelsescentre. Flere end halvdelen af de testede blev anbefalet at søge læge på grund af høj risiko for 
type 2-diabetes. 
– Oplever man træthed, kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag eller tissetrang kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de 
symptomer, skal man ikke slå det hen som for eksempel et tegn på, man bliver ældre: Man bør få sin læge til at tjekke, om man har type 2-diabetes, siger 
Tanja Thybo.

Jo før, jo bedre
Forskningschefen så meget gerne, at flere lod sig teste, før symptomerne blev alvorlige: Det ville gøre det muligt for flere at forebygge de alvorlige 
følgesygdomme eller måske helt undgå type 2-diabetes:
– Jo flere, der får viden om deres diabetesrisiko, jo flere får mulighed for at forebygge. Det gælder både, at selve sygdommen bryder ud, men også i høj grad 
de følger af type 2-diabetes, som kan give markant ringere helbred, livskvalitet og føre til tidlig død, siger Tanja Thybo med henvisning til, at forskning viser, 
at der er meget, den enkelte kan gøre med fysisk aktivitet og ændret kost for at forebygge sammen med den medicinske behandling.
Hvis man har type 2-diabetes i familien eller er overvægtig, så har man en forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes og skal være ekstra opmærksom.
Kampagnen i år op til og på Verdens Diabetesdag den 14. november er præget af de gældende restriktioner på grund af coronavirus, og der er derfor meget 
få fysiske arrangementer. Til gengæld bakker Danmarks Apotekerforening og landets sundheds- og forebyggelsescentre igen op om kampagnen, og derfor 
kan man på mange apoteker, sundheds- og forebyggelsescentre få udleveret risikotest og pjecer med gode råd om forebyggelse af type 2-diabetes. 

TAG RISIKOTESTEN
 Man kan altid tage testen på www.diabetes.dk/testdigselv 

I Guldborgsund Kommune kan du hente risikotest og pjecer følgende sted:
Sakskøbing Løve Apotek, Søndergade 11, 4990 Sakskøbing

 I Guldborgsund Kommune har 3.500 allerede diag nosen type 2-diabetes.

TYPE 2-DIABETES I DANMARK
 Mindst 252.000 danskere har type 2-diabetes
 Om 10 år vil 430.000 danskere have type 2-diabetes
 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes) 
 Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder om året.

Almindelige symptomer på type 2-diabetes 
 Træthed, øget tørst, hyppig vandladning, kløe og vægttab.

Her finder du fakta om diabetes samt regionale og kommunale tal.    
Her kan du læse mere om Verdens Diabetesdag.

FAKTA OM RISIKOTESTEN
 Risikotesten består af 7 simple spørgsmål, som placerer folk i en risikogruppe.  

Testen er udviklet af forskere på Diabetes Research Centre på Leicester Universitet i England.  
Find testen på www.diabetes.dk/testdigselv  

Yderligere oplysninger:
Michael Korsbæk, pressechef i Diabetesforeningen, mk@diabetes.dk, tlf. 63 12 90 47


