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Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi 2022 i Region 
Midtjylland 
 

Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til 

Høringsudkast for Praksisplan for fodterapi 2022 i Region Midtjylland.  

 

Forslaget indeholder gode visioner for fodterapien i Region Midtjylland, 

som vi håber, at regionen lykkes med at kunne realisere.  

 

I Diabetesforeningen savner vi dog en ambition om, at flere med diabetes 

skal ses i fodterapipraksis i Region Midtjylland. I dag er det langt fra alle 

med diabetes, der ses i fodterapipraksis. Som det også nævnes i hørings-

udkastet, er fodterapi en afgørende og omkostningseffektiv måde at fore-

bygge alvorlige fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes. 

Derfor kan det betale sig at investere i at sikre, at en større andel af dem, 

der lever med diabetes i regionen regelmæssigt ses af en fodterapeut.  

 

Adgang og ventetider 

Diabetesforeningen er herudover bekymrede over de meget lange venteti-

der i Regionen. I praksisplanen fra 2018 var den gennemsnitlige ventetid 

på 9 uger, men nu er ventetiden steget til 17 uger. Samtidig er den geo-

grafisk ujævne fodterapeutdækning i regionen, med gennemsnitlige vente-

tider i op til 38 uger i nogle kommuner, bekymrende. Adgangen til sund-

hedsydelse, som fodterapi, bør ikke være bestemt af, hvilken kommune 

man bor i.  

 

Diabetesforeningen opfordrer til, at Region Midtjylland arbejder aktivt og 

målrettet for at sikre kortere ventetid og bedre adgang til fodterapi, med 

ekstra fokus i de geografiske områder, hvor der er længst ventetider. Det 

kan have store konsekvenser, hvis ikke mennesker med diabetes sikres ad-

gang til behandling i fodterapipraksis. Det fremgår at udkastet, at det kan 

”forventes at der kan blive behov for udbygning af fodterapikapaciteten i 

den kommende planperiode.” Vi ser allerede dette behov nu, og håber at 

Regionen vil prioritere at sikre tilstrækkelig adgang til fodterapi i regionen.  

 

Vi er glade for, at Regionen skriver, at man vil afprøve en fleksibel kapaci-

tetsmodel inspireret af Region Syddanmark og Sjælland. Samtidig fremgår 

det dog, at der fastsættes et antal opslåede ydrenumre i bestemte områder. 
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Det er derfor uklart for os, hvordan den fleksible model adskiller sig fra den 

nuværende. Vi håber, at Regionen vil genoverveje, om den i udkastet be-

skrevne model er vidtgående nok, hvis man skal nedsætte ventetiderne og 

sikre tilstrækkelig adgang til fodterapi.  

 

Endelig vil vi understrege vigtigheden af, at der sikres retvisende venteti-

der på sundhed.dk. Det er et vigtigt redskab for brugerne, især når der er 

stor variation i fodterapeuternes ventetider. Der bør stilles ufravigelige 

krav om, at fodterapeuterne skal opdatere deres ventelister på sund-

hed.dk.  

 

Tilgængelighed 

Tilgængelighed er vigtigt, for at alle borgere kan ses af en fodterapeut, 

og Diabetesforeningen støtter op om kravene for tilgængelighed. Set i ly-

set af, at det i dele af regionen er svært at tiltrække fodterapeuter, vil vi 

dog opfordre Regionerne til aktivt at samarbejde med evt. ansøgere om, 

hvordan man sammen kan finde løsninger og lokaler, der opfylder kra-

vene for tilgængelighed, men ikke er en barriere for at fodterapeuterne 

nedsætter sig.  

 

Sammenhæng 

Diabetesforeningen roser målsætningen om, at borgerne i regionen skal 

opleve at fodterapipraksis sker i et sammenhængende forløb tilpasset den 

enkelte.  

 

Det er ligeledes positivt, at der er igangsat samarbejde med Steno Diabe-

tescenter, om en digital løsning for bedre samarbejdsmuligheder og mu-

ligheder for kompetenceudvikling. Vi opfordrer til mere samarbejde mel-

lem fodterapeuter, Stenocenter/ambulatorier, og almen praksis om en 

fælles indsats for at få flere patienter med diabetes til en årlig fodstatus.  

 

Herudover vil vi henlede opmærksomhed på, at Region Sjælland har op-

rettet en hotline, hvor sundhedsprofessionelle i primærsektoren, der vare-

tager behandling af diabetiske fodproblematikker, kan få specialistrådgiv-

ning om alvorlige fodsår og kan forestå akut henvisning til specialiseret 

behandling. Diabetesforeningen opfordrer til, at Region Midtjylland under-

søger, om man kan iværksætte et lignende tiltag, da tiden og kvaliteten 

af behandling er afgørende, for at undgå amputationer hos borgere med 

alvorlige fodsår.  

 

Flere med diabetes i fremtiden 

I udkastets afsnit 5.5 beskrives det, at der vil blive flere borgere i Region 

Midtjylland, og at behovet for fodterapiydelser vil stige frem mod 2025. 

Samtidig bliver der også flere med diabetes. Fremskrivninger viser, 



 

at antallet af danskere med diabetes vil fortsætte med at stige i årene 

fremover. Det estimeres, at der på landsplan vil være 467.000 personer 

med diabetes i 2030, heraf minimum 420.000 med type 2-diabetes1.  

 

Hvis det skal sikres, at sundhedsvæsenet skal kunne behandle alle disse 

personer, skal praksisplanudvalget medtænke fremskrivninger, der viser 

voldsomme stigninger i antallet af personer med diabetes, i planlægnin-

gen og organisering af fodterapien i regionen.  

 

Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøf-

telse, står vi naturligvis til rådighed.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Eva Tingkær  

 

 

 

Chef for Public Affairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME (2020): Components of diabetes preva-

lence in Denmark 1996–2016 and future trends until 2030; BMJ Open Diabetes 
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