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Handicaprådets høringssvar vedrørende Københavns Kommunes 

”Handleplan for Diabetes 2016 – 2019” 
 

 

Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende 

Københavns Kommunes fremtidige handleplan for Diabetes området. 

 

Generelt finder vi det rigtig positivt, at man vil arbejde på tiltag der 

forbedrer livssituationen for de mange borgere der har diabetes. 

 

Ulighed i sundhed er et meget stort problem, ikke mindst for personer 

med handicap, der gennemsnitligt lever 15 år mindre end den øvrige 

befolkning. Personer med handicap har overdødelighed i alle store 

årsagsgrupper og overordnet har personer med funktionsnedsættelse 

en større andel af usund sundhedsadfærd. Derfor er det helt centralt 

med en mere aktiv opsporing. Mænd, etniske minoriteter og psykisk 

syge bliver nævnt som særlige målgrupper i handleplanen. Det er 

vigtigt, at personer med handicap ikke glemmes her, da de i lige så høj 

grad kan være svære ikke blot at rekrutterer til de tilbud der udbydes, 

men særlig at opspore. Videre savner Handicaprådet en præcisering i 

handleplanen af, hvordan man forventer at kunne få fat i de omtalte 

’ikke diagnosticerede’ diabetikere – typisk personer som ikke har 

deres gang hos egen læge. Mange personer med handicap har ikke 

indsigt i egen helbredstilstand og opdager enten ikke sygdom eller har 

ikke mulighed for at kommunikere eller forstå sygdomstegn. Disse 

mennesker har brug for en anden hjælp til at opdage 

livsstilssygdomme.  

Der er en række dilemmaer, når det kommer til sundhedstilstanden 

blandt personer med udviklingshæmning og andre grupper med 

handicaps, der udfordrer opsporing. Der skal være større 

opmærksomhed hos pædagogisk personale på ansvaret for at opdage 

sygdomstegn. Der bør ligeledes være en større involvering af personer 

med handicap i egen sundhed. Der skal være respekt for 

selvbestemmelse, men det er ikke det samme som at lade stå til. 

Fagpersonale på hospitaler eller hos det kommende Center for 

Diabetes skal have viden om personer med udviklingshæmning, 

autisme spektrum forstyrrelser eller andre handicaps, så man kender 

deres forudsætninger og kommunikation. Tryghed er helt centralt for 

borgere med handicap, der skal navigere i sundhedssystemet. 
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Handleplanens fokus på en differentieret indsats er derfor meget 

velkommen, men bør inkludere personer med handicap og deres 

respektive udfordringer – Denne målgruppe er i høj grad også en 

risikogruppe. Videre bør sundhedsvæsenets kommunikation også 

tilrettelægges, så der er tilgængelig og brugbar information for borgere 

med forskellige handicaps. Hertil kommer, at nogle personer med 

handicap ikke har kapacitet til at modtage eller gøre brug af en 

målrettet patientuddannelse. Derfor opfordrer vi til, indenfor den 

ønskede udvikling af differentierede tilbud, at der bør være pårørende 

og ikke mindst pædagogisk patientuddannelse der sikre, at 

fagpersonalet er i stand til at ’mestre hverdagen’ for og med 

diabetikere med handicaps. 

 

Overordnet kan Handicaprådet se en række fordele ved etableringen af 

et center for diabetes, ikke mindst en styrket faglighed under ét tag. Vi 

har dog en række bekymringer i relation dertil; Først og fremmest er 

den fysiske tilgængelighed på et sådan center af stor vigtighed for, at 

personer i kørestol og andre med fysiske funktionsnedsættelser har 

reel adgang til faciliteterne. Lokationen for det kommende center er 

ligeledes af betydning. Vil udsatte og ældre borgere med handicap 

komme frem til centret, hvis det er placeret for langt fra egen bolig? I 

mange situationer har det vist sig, at nærhedskriteriet spiller en stor 

rolle for, om borgere benytter sundhedstilbuddene. Her skal det sikres 

at de mindre ressourcestærke borgere også når (trygge) frem. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet 

 

 


