
Høringssvar til Københavns Kommunes "Handleplan for Diabetes 2016-2019". 
 
I PLO København har vi med stor interesse læst "Handleplan for Diabetes 2016-2019". Vi hilser 
arbejdet mod en mere helhedsorienteret indsats for borgere med diabetes samt bedre 
rehabilitering og behandling til borgere med diabetes, velkommen. Vi støtter forsøget på tidlig 
opsporing i borgernes nærmiljø. Arbejdet med differentierede tilbud målrettet den enkelte borger 
og tilbud om en navigator funktion er interessante. 
 
Vi ønsker en nærmere beskrivelse af, hvad tidlig opsporing i nærmiljø indebærer. 
 
PLO København er enig i, at samarbejdet med almen praksis skal styrkes. Information til den 
enkelte læge er meget vigtig, hvilket anbefales ved målrettet orientering om Center for Diabetes  i 
forbindelse med centrets åbning, via kommende Nyhedsbreve fra Københavns Kommune samt 
ved løbende opdatering af SOFT portalen.  
 
Et godt samarbejde omkring den enkelte borger forudsætter en løbende, kvalificeret 
Kommunikation mellem sundhedscentret og egen, praktiserende læge. Retningslinierne herfor skal 
sikres. 
 
Almen praksis kan tilbyde relevante borgere henvisning til Center for Diabetes. Almen praksis kan 
dog ikke sikre, at alle relevante borgere henvises, da dette forudsætter et ønske herom fra den 
enkelte borger. 
 
Vi anbefaler, at den enkelte borger har mulighed for direkte henvendelse til Center for Diabetes 
uden forudgående henvisning fra egen læge. 
 
Med en centralisering i Center for Diabetes mistes dog i væsentlig grad princippet om nærhed og 
lokal forandring. Dette vil øge risikoen for, at især socialt udsatte borgere kan få svært ved at 
modtage og fastholde et centraliseret tilbud. De praktiserende læger har ved et vedholdende 
arbejde over de seneste 15 år været med til at nedsætte komplikationsfrekvensen for diabetes 
med  90% for alle de borgere, der har kunnet og villet følge givne råd og anbefalinger om 
medicinindtag. Tilbage står i væsentlig grad vore svageste, socialt udsatte borgere. Vi anbefaler, at 
det kommunale tilbud i Center for Diabetes først og fremmest bør være et tilbud til disse borgere. 
Dette er afgørende, hvis lighed i sundhed ønskes vægtet fra kommunal side. 
 
Grundet denne geografisk betingede risiko for ulighed i sundhedstilbuddet, anbefaler PLO 
København, at diabetesfunktionen på de lokale sundhedscentre i nærmiljøet bibeholdes for de 
svageste borgere og at Center for Diabetes placeres, hvor flest mulige af de svageste borgere har 
lettest mulig adgang. 
 
Vi støtter ønsket om målrettet arbejde med forskning, udvikling og kvalitet. Vi savner dog en klar 
beskrivelse af, hvorledes evalueringen af Center for Diabetes er planlagt. 
 
Et partnerskab med Diabetesforeningen er planlagt. Stilles der krav til den enkelte borger om 
indmeldelse i Diabetesforeningen? 
 
I det planlagte samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer anbefales et vedvarende 
focus på, at behandlingen af borgerne med diabetes er hovedformålet. 
 
Med venlig hilsen 
Susan Rosenberg, formand for PLO København. 


