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Diabetesforeningens høringssvar på Region Midtjyllands udkast 

til Sundhedsplan 

 

Diabetesforeningen har modtaget høringen via Danske Patienter, og har 

følgende bemærkninger til regionens udkast til sundhedsplan: 

 

Generelt ser Diabetesforeningen positivt på planens hensigter, da den 

kommer omkring tidens sundhedsmæssige udfordringer, herunder plan-

enerne om udvikling af en mere patientcentreret kultur, udvikling af me-

toder til patientinddragelse, udvikling af et mere integrerende sundheds-

væsen, ulighed i sundhed og kvalitetsdagsordenen. 

 

Specielt interessante er planerne om at udvikle redskaber til kommunika-

tion mellem fagfolk og patienter, samt planerne om at igangsætte flere 

sygdomsspecifikke patientuddannelser. Her er det vigtigt at være op-

mærksom på, at folk skal behandles forskelligt for at behandle dem ens. 

 

Endvidere vil vi godt understrege, at patienten kun kan være medbe-

stemmende, såfremt de forelægges den viden mv. som er nødvendig her-

for, f.eks. om regionens tilbud. I regionen er der stor forskel på, hvorvidt 

patienterne henvises til/gøres opmærksom på relevante tilbud. 

 

Uligheden i sundhed er en realitet, som der er stigende behov for tages 

alvorligt, derfor mener Diabetesforeningen, at ulighed i sundhed er et vel-

egnet tema for den kommende tredje generationssundhedsaftale. 

 

Planens betoning af det nødvendige i samarbejdet mellem region og 

kommune er meget positivt. Fælles kommunale og regionale kvalitetsmål 

på kronikerområdet kan være medvirkende til større sammenhæng og ik-

ke mindst mere ensartede tilbud i kommunerne. Diabetesforeningen ser 

positivt på, at regionen påtager sig et ansvar for, at kommunerne lykke-

des med det nære sundhedsvæsen, herunder en del af ansvaret for 

sundhedsfremme og forebyggelse. Endvidere er det positivt, at der læg-

ges op til screening i forhold til KRAM-faktorerne ved indlæggelse, og ef-

terfølgende information og motivation af patienten. 

 

Med et stigende antal mennesker med kroniske sygdomme, er multisyg-

dom en voksende udfordring for både patienter og sundhedsvæsenet.  



 

2 

 

Derfor savner Diabetesforeningen flere overvejelser, mere analyse og 

yderligere perspektivering i forhold til udfordringerne med multisygdom.  

 
Vi håber, at I vil inddrage vores bemærkninger ved udarbejdelsen af den 

endelige sundhedsplan i Region Midtjylland, ligesom vi ser frem til at 

medvirke i udviklingen og implementeringen af de opstillede indsatser. 

 

Med venlig hilsen 

 

         
Henrik Nedergaard  Louise Krarup  

Adm. direktør   Regionsudvalgsformand  


