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Høringsbrev vedr. den nationale kliniske retningslinje for 
rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 
diabetes 
 
Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den nationale kliniske retningslinje 

for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes i høring. 

 

Antallet af diabetespatienter i Danmark er fordoblet gennem de sidste 10 år. 

Mere end 300.000 personer har fået stillet diagnosen, og for størsteparten er der 

tale om type 2 diabetes. Derudover er der mange, som har diabetes eller 

forstadier til diabetes uden at vide det. Type 2 diabetes kan medføre en række 

senkomplikationer såsom hjertekarsygdomme, nervekomplikationer, 

nyresygdom, tandsygdom og fodsår.  

 

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at give evidensbaserede 

nationale anbefalinger for den rehabiliterende sundhedsindsats, der skal 

forebygge komplikationer og optimere helbredstilstanden for patienter med 

type 2 diabetes. Retningslinjen forholder sig blandt andet til diætbehandling, 

fysisk træningsforløb og patientuddannelse, og giver derudover anbefalinger 

for, hvordan samlede rehabiliteringsforløb kan struktureres. 

 

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 

bestående af repræsentanter fra de involverede faglige og videnskabelige 

selskaber. Ligeledes har en referencegruppe bestående af faglige og 

administrative repræsentanter samt relevante patientforeninger været inddraget 

og hørt undervejs i processen.  

 

Retningslinjen behandler udvalgte problemstillinger, som er prioriteret af den 

faglige arbejdsgruppe i et forsøg på at dække emnet så bredt som muligt og 

samtidig afklare de områder, hvor det er vigtigst at få gennemgået evidensen. 

Omfanget af retningslinjen tillader dog ikke en fuldstændig indsigt i alle 

relevante emner indenfor området, hvorfor der ikke er tale om en udtømmende 

beskrivelse af hele rehabiliteringsforløbet for patienter med type 2 diabetes. 

 

Udkast til den nationale kliniske retningslinje for rehabiliterende 

sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes er sendt i høring til de på 

høringslisten anførte organisationer, myndigheder mv. Dokumenterne 

forefindes på Høringsportalen www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås 

på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. 

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

syb@sst.dk senest den 15. maj 2015.  
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Annette Wittrup Schmidt via 

anws@sst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab  
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