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Diabetesforeningens høringssvar på lovforslag om ændring af 

sundhedsloven og loven om klage- og erstatningsadgang inden 

for sundhedsvæsenet 

 

Først og fremmest tak for muligheden for at afgive kommentarer til lov-

forslaget om almen praksis. 

 

Diabetesforeningen hilsner det velkomment, at regeringen udviser ledelse 

og ansvar i forbindelse med konflikten mellem Danske Regioner og PLO, 

selvom vi naturligvis helst så, at forhandlingspartnerne indbyrdes blev 

enige om en aftale.  

 

Overordnet mener Diabetesforeningen, at lovforslaget vil forbedre forhol-

dene for kronisk syge og mindske uligheden i sundhed og behandling. Der 

tilsigtes en optimal geografisk fordeling af praksis, patientrettigheder for-

stærkes, praksisplaner bliver i højere grad end tidligere et samarbejds- og 

planlægningsværktøj og kvaliteten i praksis søges højnet.  

 

Diabetesforeningen taler på vegne af danske diabetespatienter, som har 

krav på sammenhængende behandling. Derfor er vi glade for, at regerin-

gen har fokus på det sammenhængende patientforløb, både med sund-

hedsudspillet og dette lovforslag. De praktiserende læger spiller en væ-

sentlig rolle som omdrejningspunkt for patienten med diabetes, derfor ser 

vi positivt på forslaget om at sikre adgang til en praktiserende læge, uan-

set hvor i landet patienten bor.   

 

Patientinddragelse er en væsentlig faktor for kvalitet i det danske sund-

hedsvæsen, det gælder både patientinddragelse i eget forløb og i forhold 

til organiseringen af sundhedsvæsenet. Derfor er Diabetesforeningen enig 

i forslaget om nedsættelsen af et patientinddragelsesudvalg, og vi delta-

ger gerne.  

 

Diabetesforeningen tillader sig at kommentere på regeringens påtænkte 

besparelser på tandeftersyn. Hvis man har diabetes, er det absolut nød-

vendigt, at man besøger sin tandlæge regelmæssigt for at forebygge al-

vorlige tand- og mundproblemer som tandkødsbetændelse og paradento-

se. Derudover er tandeftersyn en supplerende mulighed for at opspore de 

200.000 mennesker, som har diabetes uden at vide det. Det håber vi, at 

sundhedsministeren vil tage højde for. 



 

Diabetesforeningen står gerne til rådighed ved spørgsmål eller behov for 

yderligere drøftelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Henrik Nedergaard 

Adm. direktør  

 

 

 

 

 

 


